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 ,"רוטלוק רעשידיי רַאפ דנָאפ-לַאירָאמעמ, ןופ ףליה רעד טימ ןבעגעגסױרַא

 .השורי רעד ןוא "דנָאפ ןלַאיצָאס ןשידיי ןטקיניײארַאפ , םייב עיסימָאק-ךוב רעד

 .ןייארַאפ ןרַאפ ןזָאלעגרעביא טָאה ליז קענַאס השמ סָאװ

 1282. - 40, {ט6 6468 .16טת6ט318 - 28118-2*



 ןטימ טציא רימ ןעמוק טייצ רַאי ןעצ יװ רעמ ןופ סייררעביא ןַא ךאו
 רעביירש קיצרעפ רעכעה ןופ ןטעברַא םורַא טמענ סָאװ .,דַאנַאמלַא ןטירד
 ןוא ןטסיצילבופ ,רעקירַאטסיה ,ןטסיאייסע ,רעקיאַאזַארּפ ,רעטכיד --
 -םרעמ ןיא ,שידיי ןיא רקישב שירעפעש ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאנרושז
 ךַאנַאמלַא םעד ןבעגסױרַא סַאד ןרינַאלּפ םייב .1972 רַאי ןופ עּפָארײא
 ןרַאפ ןלעטשרַאפ לָאז רע זַא ,וצרעד טכערטשעג דעלטנגייא רימ ןכַאה
 -קנַארפ ןיא ןשטנעמ עשירעפעש-שידיי עלַא ןופ קרעװ עטסעב יד רענעייל
 םעניא ביוא .רעדנעל עשיאעּפָאריײא-ברעמ ערעדנַא יד ןיא ןוא דךייר
 רעכיב סױרַא ןביג עכלעוו ,רעביירש עכעלטע ןופ ןעמענ ןלעפ דַאנַאמלַא
 -ױדַאב ,ןעגנופַאש ערעייז ןטפירשטייצ עשידיי ןיא ןכעלטנפערַאפ ןוא
 .ןליו ןקיטכירפיוא רעזדנוא ןגעק ןעשעג זיאיס ;סע רימ ןרע

 זיא לעטשנעמַאזוצ ןוא םענייז טלַאהניא ןטיּמ יװ ,םרַאפ רעד טיול
 ענענישרעד ,ייווצ עקידרעירפ יד ןופ ךשמה ַא ךאנַאמלַא רעקיזָאד רעד
 -רַאפ לַאצ רעד טימ רעביא ייז טגייטש רע ,1960 ןוא 1955 ןרָאי יד ןיא
 .ןטײז -- ןוא ןטעברַא עטלעטשעג

 ןקיטציא םעד ןוא ןטייווצ ןשיװצ ןרָאי ךס ַא ןופ סייררעביא רעד
 .ןכות ןוא לעטשנ מעאזוצ ןייז ףיוא ןקריווסיוא דיז טזומעג טַאה ךַאנַאמלַא
 ןענעז רעכיבלמַאז ייוװצ עטשרע יד ןיא עטקילײטַאב יד ןופ עקינייא
 -ייא ןופ טרעדנַאװעגפױא ןבָאה ערעדנַא ,ור רעקיביײא רעד ןיא קעװַא
 -טגכרוד טייצ רעד ןיא טָאה ךיירקנַארפ ןיא בושי רעשידיי רעד .עּפַאר
 -עג א ןיא ןבעג וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ ןוא ןעגנורעדנע עפיט טכַאמ
 .טייקכעלקריװ רענעפַאשעג יײנ רעד ןופ גנולניּפשּפָא ןַא םַאמ רעסיוו
 -יירש עשידיי עכעלטע ,טסעג עטגײלעגנַא יװ ,ועוועג ףרצמ ןבָאה ימ
 -נםיוו עקינייא ךיוא יו ,שיזיוצנַארּפ זיא שירעפעש ןענעז עכלעוו ,רעב
 רעשיריי ןופ ןטיבעג יד ףיוא ןעגנושרַאפ עקיטכיוו ןריפ סָאװ ,רעלטפַאש
 עשיזיוצנַארפ ןופ ןעמַאר-טעטלוקַאפ יד ןיִא עטכישעג ןוא רוטַארעטיל
 .ןטעטיסרעווינוא

 .םיוב"רוטלוק ןקיבלעז ןופ ןעלצרַאװ ןענעז טסנוק ןוא רוטַארעטיל
 -טסניק ןוא רעביירש עשידיי ןשיוװצ טפַאשהבורק יד דעלריטַאנ ץנַאג זיא
 וצ זירַאּפ ןיא ןרעהעג ןרַאטּפלוקפ ןוא רענעכייצ ,רעלָאמ עשידיי ;רעל
 טנַאקעג רַאנ ןטלַאװ רימ ןוא רעביירש יד יו הביבפ רעקיבלעז רעד
 קיטייזנגעק א ןוא ייז ןשיווצ טעברַאנעמַאזצ ערעגנע ןַא ךיז ןשטניוו
 ןשירעפעש םעד טימ ערעזדנוא גנוריסערעטניאראפ יד .ךיז ןפולפנייאַאב
 -רַא עטסנרע עכעלטע ןיא ּפַא ךיז טלגיּפש רעלטסניק ןשידיי ןופ געוו
 .טרָא בושה רַאג ַא דַאנַאמלַא ןיא ןעמענרַאפ עכלעוו ,ןטעב
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 רעקיטציא רעד ךיוא טרעוװ ןכַאנַאמלַא ייוצ עטשרע יד יו דךיילג
 ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ ןכרוד ןבעגעגסױרַא
 ןטקינײארַאֿפ, ןופ ףליה רעלעיצנַאניפ רעד קנַאד ַא -- ךיירקנַארפ ןיא
 -ַאב ךיוא רימ ןבָאה תואצוה לייט ַא וקעד םוצ ."דנַאפ ןלַאיצַאס ןשידיי
 -ַאס השמ ןייארַאפ ןרַאפ ןוַאלעגרעביא טָאה סע עכלעוו ,השורי יד טצונ
 .ה"ע קענ

 -= א טננאלרַאפ טָאה סָאוי ,ךַאנַאמלַא םעד ןבענפיורַא ןכרוד ןיוש

 -טטשַאב רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד טַאה ,גנוגנערטשנַא ןוא ימ
 -ראפ רע עכלעוו ,עיציזַאּפ עקיטכיוו רַאנ זיב ןוא ערעדנוזַאב יד טקיט
 יד .םושי ןשיזיוצנארפ ןופ לייט ןקידנדייר-שידיי ןופ ןבעל ןיא טמענ
 .טטכייל ןייק טשינ רַאנ זיא ךיירקנארפ ןיא רעביירש ןשידיי ןופ הכרעמ
 םענעגנַאגרַאפ ןיא םיא רַאפ ןבַאה ןפאש ןוא ןבעל ןופ ןעגנוננידַאב יד
 רעבירעד רימ ןענעו .טרעפעברַאפ טשינ ,רעדיײל ,ךיז .ננילדנעצרַאי
 ןכעלטנפערַאפ וצ טייקכעלנעמ א רעביירש םעד ןבעג סַאד זַא ,רעכיז
 ורעװ טעװ ,ענייז ןטעברַא עטפעב יד ןופ שטַאכ לייט ַא ךַאנַאמלַא ןיא
 .רענעייל ןכרוד ךיוא ןוא ןיילַא םיא ךרוד םדוק ,טצַאשענּפַא קירעהעג יוו
 .עיצקַאפסיטַאס ןוא האנה ןבַאה ןלעוװ עדייכב זַא ,ןּפַאה רימַאל

 -ַאמלַא םעניא טקילײטַאב זיא סאו ,רבחמ רעד זא ,ךיז טייטשרַאפ סע

 ןיפ םערָאפ רעד ןיא טלַאהניא םעד ,עמעט רעד ענונב יירפ ןעוועגנ זיא ,ךאנ
 .רעלטרַאװטנַארַאפ םעד רַאפ זיא ןוא ,טעברא ןייז

 יא רענעייל םענופ טנעה יד ןיא רַאנַאמלַא םעד ןבענרעביא םייב
 דיירקנַארפ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד
 רעשידיי רעד רַאפ ךאז עטונ ַא ןַאטעגפיוא טָאה רע זַא ,טנייצרעביא
 .גנולקיװטנַא ןוא ךשמה רעייז רַאפ ,עטכישעג ןוא רוטַארעטיל

 ִּצ

 רָאי 20 ןרָאװעג זיא סע ןעוװ טנעמָאמ ַא ןיא טניישרעד ךַאנַאמלַא רעד

 יד .דנַאברַאפ-ןטעיוװָאס ןופ רעביירש עשידי עטסערג יד רעביא דרָאמ ןכָאנ

 ַא יו עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןיירַא זיא 1952 טסוגיױא ןט-12 ןופ עטַאד

 ,רוטלוק עשידיי יד ןטכינרַאפ וצ וװרּפ ןקידהמיא ןופ לָאבמיס רעשיגַארט

 עדעי ןכַאמ ךעלגעממוא ןוא גנופַאש עשירַארעטיל עשידיי יד ןטָארסיױא ןופ

 -ַאעט ,רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ןטיבעג יד ףיוא טייקשירעפעש עקידרעטייוו

 .דנַאברַאפ-ןטעיווָאס ןיא --- גנואיצרעד ,עטכישעג ,רעט

 -נָא רעד ןייז טלָאזעג טָאה 1952 טסוגיױא ןט-12 ןופ עיצוקעזקע-ןסַאמ יד

 ןענייז עלעוטקעלעטניא ,ןטסיטרַא ,רעביירש עטנענימָארּפ 26 .ףוס ןופ בייה

 ןענייז ייז לייוו ,רַאפרעד רָאנ טכַארבעגמוא ןרָאװעג גָאט ןצרַאװש ןקיזָאד ןיא

 ןשטנעמ עשירעפעש-שידיי ערעדנַא רעטנזיוט .ןדיי --- ןביילב טלָאװעג ןוא ןעוועג

 ."אטח , ןקיבלעז ןרַאפ ןבעל ןטימ טלָאצַאב עכָאּפע רערעטצניפ רענעי ןיא ןבָאה

 רעטס-20 רעייז וצ -- םישודק יד ןופ קנעדנָא םעד דובכ ןטספיט קידנבעגּפָא

 טשינ : ןַאלּפ ןשינָאלװיײיט ןופ לַאפכרוד םעד טסעפ רימ ןלעטש -  טײצרָאי

 עשיטעיווָאס סָאד ןטכינרַאפ וצ קיטסייג ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה סע זיולב

 רעקידנעיירפרעד קידנשַאררעביא ןייז ןופ תודע ךָאנ ןענייז רימ רָאנ ,םוטנדיי

 4 ,גנוכַאװרעד



 שטיוועקנאטאד =

 רוטארעטיל ןוא תודיסח

 רעפַאש ןופ טלַאטשעג עשירָאטסיה יד סױרַא זנוא טקוק לּפענ ַא ךרוד יו;

 טָאה עדנעגעל-סקלָאפ יד סָאװ ,תוישעמ-רעדנּוװ ןופ לּפענ ַא ךרוד ,תודיסח ןופ

 ןופ רעיילש רעטכידעג ַא ,דלעה ןטבילַאב ריא ןופ ּפָאק םעד טנױרקַאב ייז טימ

 תורוד עקידרעטעּפש יד ןופ ןוא רוד ןייז ןופ ןשטנעמ יד ןופ ןבעוועג-עיזַאטנַאפ

 ,ױזַא בוט-םש-לעב ןופ טלַאטשעג עתמא יד ןגא ערעזנוא רַאפ טלעטשרַאפ

 -על ַא יו טריטסיזקע טשינ לָאמ ןייק טָאה רע זַא ,זנוא ךיז טכוד זייוונטייצ זַא

 ןעמ סָאװ ,טלַאטשעג עטכַארטעגסיױא ןַא רָאג זיא סָאד זַא ,שטנעמ רעקידעב

 טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב עזעיגילער יד טרירָאקעד םיא טימ טָאה

 ."טלעוו עשידיי יד

 יוװ ױזַא ןוא .תודיסח ןופ עטכישעג ןייז ןָא ווָאנבוד ןועמש טבייה ױזַא

 טבעלעג טָאה רע יו רָאי טרעדנוה ייווצ ַא טשרע זיא סע םגה ,בוט-םש-לעב רעד

 ישזסיוא סָאד זנוא רַאפ ןָא ןיוש ךיוא הפוקת עצנַאג יד טמענ ,טקריוװעג ןוא

 טנייה ןענעז רימ סָאװ ,ןופרעד טשינ טמוק סָאד .עכָאּפע רעשירַאדנעגעל ַא ןופ

 -עד ןיוש .טייקיבױלג רעפיט רענעי ןופ טייוו שיגָאלָאכיסּפ ױזַא ,רעטכינ ױזַא

 יד ןענעז ,םידימלת ענייז ןופ ןוא בוט-םש-לעב ןופ ןבעל םעד תעב ,טלָאמ

 טָאה ױזַא .ןטלַאטשעג ערַאדנעגעל ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןשטנעמ עקיזָאד

 ךיז טלײצרעדנָא ,סעיזַאטנַאפ ןוא סעדנעגעל טימ טניּפשעגמורַא ייז קלָאפ סָאד

 ןביוהרעד ייז ןענעז ןבעל םייב ךיילג ןוא תודימ ןוא תוקדצ רעייז ןגעוו תוישעמ

 .ןשטנעמ-רעדנווו ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג

 רע טריצודער ,עזעיגילער ַא יװ גנוגעװַאב יד טנכיײצַאב ווָאנבוד ןעוו רעבָא

 טלָאמעד זיא סע סָאװ ,ץלַא סיוועג .גנע וצ לסיב ַא ןענעז סָאװ ,ןעמַאר וצ יז

 ןייק .עיגילער ןופ ןצענערג יד ןיא ןעוועג ךעלריטַאנ זיא ,ןדיי ייב ןעמוקעגרָאּפ

 עיגילער .טריטסיזקע טשינ טָאה טײקכעלטפַאשלעזעג ןוא טייקיטסייג ערעדנַא

 ,ןזיורבפיוא עלַא ןסָאלפעגכרוד ןבָאה סע ןכלעוו ךרוד ,לַאנַאק רעד ןעוועג זיא

 ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעגנונעפָאה עלַא ןוא ןשינעטסולג עלַא

 רעלַאיצָאס ַא ןגעלעג עיגילער ןופ שובל ןרעטניה זיא תודיסח ןיא רעבָא

 ןופ טפַאשקנעב יד ,םידמול יד ןופ הוואג רעטסוּפ רעד ןגעק טלָאװער ַא -- ךות

 -רַאפ יו ןעוועג זיא סָאװ ,לסעק-טסייג ןסיורג ןיא ןרעוװ וצ ןגױצעגניירַא קלָאפ

 .תונברק טָאטשנַא הליפת טלעטשעגקעװַא טָאה תודיסח .ןומה ןרַאפ ןסָאלש

 -סיוא וצ טפַאשקנעב עשיחישמ עקיבייא יד ןעגנַאגעגטימ זיא תודיסח טימ

 -קנעב-זיילסיוא יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ךיז טָאה זיילסיוא רעשידיסח רעד רעבָא .זייל

 זיא םזידיסח םייב .דיחי ןופ זיילסיוא-המשנ םוצ ןגױצַאב ,הלבק ןופ ןטּפַאש

 הלואג רעד וצ המדקה ַא יװ ןוא רעירפ ןענַאטשעג שטנעמ ןשידיי ןופ הלואג יד

 ןיא ןלַאפוצנײרַא ןטיהרַאפ גנוגעװַאב עקיזָאד יד טָאה סָאד .קלָאפ ןשידיי ןופ

 יד ןוא רעירפ לסיב ַא גנוגעווַאב-יבצ-יתבש יד סָאװ ,ןשינעריפרַאפ עבלעז יד

 .טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ גנוגעװַאב - קנַארפ-בקעי

 טשינ עקַאט זיא ,"תכק עיינ ַא ךיז טפַאש סע זַא ,םידגנתמ יד ןופ דשח רעד

 .טקיטכערַאב ןעוועג טשינ סע זיא לָאמ סָאד רעבָא .טעדנירגַאבמוא ןעוועג

 ,לקניו ןקיבלעז ןיא ןרָאװעג ןריובעג עקַאט זיא גנוגעווַאב עשידיסח יד



 ש2 ג"לשת -- ךַאנַאמלַא -- 2

 ןקיבלעז ןיא .עילָאדָאּפ ןיא ,קנַארפ בקעי ןופ גנוגעווַאב-חישמ עשלַאפ יד סָאװ

 ךָאד זיא .טקריוועג ןטסניימ םוצ טָאה גנוגעווַאב-יבצ-יתבש יד ךיוא ּוװ לקניוו

 עסיוועג ַא ןוא ץענערג רעשיקרעט רעד ייב טרַאה ןעוועג טלָאמעד עילָאדָאּפ

 ,דנַאל סָאד ךָאד טניימ ייקרעט ןוא ,טכַאמ רעשיקרעט רעד רעטנוא וליפַא טייצ

 עש'הלבק-שיטסימ עלַא ּוװ ןופ ,לארשי-ץרא ץיזַאב ריא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ

 .ןעמוקעג ןענעז ןעגנוגעווַאב עשיחישמ ןוא

 ןופ ,םזיחישמ ןופ םינמיס עסיוועג טַאהעג םזידיסח ךיוא טָאה ךעלרעסיוא

 גנוגעווַאב רעד רַאפ קילג םוצ רעבָא ,גנוקילייהרַאפ ןופ ,עיסימ ןופ ,תוחילש

 טייקנדנובעגוצ ליפוצ ,קלָאפ םוצ טפַאשביל ליפוצ טַאהעג רעפעש עריא ןבָאה

 -רַאפ ַא ןיא ןרעו טלדנַאורַאפ ןענעק לָאז סע זַא ,תווינע ליפוצ ןוא ,םיא וצ

 רקיע רעד טָאה ,ןסַאמ יד וצ קידנדנעוו ךיז ,תודיסח .םידיחי ןופ גנוקילייה

 הכוז ידכ ,קלָאפ םוצ תונמחר ןוא טפַאשביל ,טייקטרעטיילעג :תודימ טרעדָאפעג

 .הלואג ןוא תומילש וצ ןייז וצ

 ךיוא רָאנ ,עיזַאטנַאפ רעד ףיוא זיולב טשינ ןקריוו ןעמוקעג זיא תודיסח

 רעבָא ,ןיד םעד טכַאמעג לטבמ טשינ לָאמנייק טָאה יז .חומ ןוא ץרַאה ןפיוא

 .שטייטסיוא ןוא ןיז םעיינ ַא ןבעגעג םיא טָאה תודיסח

 -טּפיוה ייווצ טַאהעג ךיז ןיא טָאה תודיסח לייוו ,ץרַאה ןוא חומ גָאז ךיא

 רעד ןופ שטייטסיוא ןשיּפָאזָאליפ ַא ןוא ליפעג ןופ טנעמעלע ןַא :ןטנעמעלע

 זיא סָאװ ,תודיסח ןופ רעדנירג רעטשרע רעד ,בוט-םש-לעב רעד וליפַא .טלעוו

 ,עיפָאזָאליפ ןייז טַאהעג ךיוא טָאה ,השגרה ןוא גנודניפמע ,ליפעג ולוכ ןעוועג

 רעד רעביא תפצ ןופ םילבוקמ יד ןוא שודקה י'רא ןופ הטיש רעד ףיוא טריזַאב

 רעד :בוט-םש-לעב ןופ עיפָאזָאליפ יד .טלעוו יד סיוא טליפ סָאװ ,טייקכעלטעג

 רעד ןעוועג זיא'ס .ןמיה ַא יו .הינמ יונפ רתא תיל ןוא ודובכ ץראה לכ אלמ

 -רַאפ רעטעּפש ןבָאה בוט-םש-לעב ןופ םידימלת יד סָאװ ,רהוז ןופ םזיאעטנַאּפ

 ףרַאד ןעמ ןכלעו ,עבטה אירטמגב םיהלא ףיוא טרעטיירבעגסיוא ןוא טפיט

 .םזיאעטנַאּפ ןשיטסיזָאניּפש ןטימ ןשיוטרַאפ טשינ רעבָא

 ןופ ץוחמ רעפַאשַאב ןייק טשינ טעז ,ַאזָאניּפש ןופ םזיאעטנַאּפ רעד ,רענעי

 רעד .גנופַאש ןוא רעפעש ןופ גנוריציפיטנעדיא עלופ ַא רָאנ ,גנופַאש רעד

 ןטקַארטסבַא ַאזַא ףיוא םיכסמ טשינ רעבָא זיא קנַאדעג רעזעיגילער רעשידיי

 .גנופַאש עדעי ןייז סיוא טריפ רעכלעוו ,רעפַאש ַא טעז רע ,טָאג

 בוט-םש-לעב רעד טָאה ,עקילייה ןוא םיריזנ עקילָאמַא ןופ רעגייטש ןפיוא

 -ןטַאּפרַאק יד ןיא ןוא רעדלעוװ ןיא ,ןרָאװעג הלגתנ זיא רע רעדייא טבעלעג

 ץיק טלעפעג טשינ ןבָאה סע .ךס ַא ןעוועג טלָאמעד ןענעז ס'םשילעב .גרעב

 רעּבָא ,עקנַארק ןוא רעבייו וצ תולוגס ןוא תואופר ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 רעד ,"בוט, גנונעכייצַאב יד ןעמוקַאבוצ טָאה סָאװ ,שזאבישזעמ ןופ לארשי יבר

 ַא ,שטנעמ ןכעלמענסיוא ןַא ןופ ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב דלַאב טָאה ,בוט-םשילעב

 ןדער ןופ ןפוא ןייז טימ רעדנווו טזייווַאב סָאװ קידצ ַא ,תודימ לעב ַא ,ןקילייה

 וצ וליפַא ,שטנעמ ןדעי וצ טייקכעלטירטוצ טימ ,םולש ןבעג ןופ ,ןסעומש ןופ
 -ָאװ .ןעועג טשינ ןדמל ןייק זיא ןײלַא בוט-םש-לעב רעד .ףרָאד ןופ רעיױּפ ַא

 סָאװ ,םינדמל ןוא םינואג ןופ ןעועג רע זיא טלגנירעגמורַא !רעדנוװ ערעס

 קיצכעז ול ביבס םירובג םישש .עידרַאװג ַא םיא םורַא טעדנירגעג ןבָאה
 .טגָאזעג םידיסח ןבָאה -- םיא םורַא ןדלעה

 .ןרעװ טקעלּפטנַא ןייז ןוא דנו-ענ ןייז ,טײקטמערָארַאפ ןייז ,טנגוי ןייז ןגעוו

 םידימלת ןופ ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,םירפס יד ןיא תוישעמ ךס ַא רעייז ָאד ןענעז
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 ןופ ךס ַא רעבָא ,ןבירשעג טשינ טָאה ןײלַא בוט-םש-לעב רעד .םידיסח ןוא

 .םיא ןופ תורמימ ןוא תוישעמ טנכייצרַאפ ןבָאה רעגלָאפכָאנ ןוא םידימלת ענייז

 רתכא ןוא "ש'בירה תאווצ, ,*טש'עב יחבש/; :ןעגנולמַאז ןבילבעג ןענעז ױזַא

 ןעמָאנ ןייז ןיא טגנערבעגכָאנ ןבָאה םידימלת עסיורג יד סָאװ ץוח ַא ."בוט-םש

 -ָאלַאּפ ןופ ףסוי בקעי 'ר ,שטירזעמ ןופ דיגמ רעד :רעצכעגָאז ענייז ןופ ןטַאטיצ

 .ערעדנַא ןוא וועשטידרעב ןופ קחצי יול 'ר ,עיָאננ

 ןשטנעמ יד ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ תוגהנתה רעד ףיוא קוק ס'םש-לעב ןגעוו

 זיא'ס) לשמ ַאזַא ,בוט-םש-לעב ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןבעגעגרעביא םירפס ןיא טרעוו

 עלעּפַאק ערַאברעדנוװ ַא סַאג ןיא טליּפשעג לָאמַא טָאה'ס :(לשמ ןופ שוריפ ַא

 ילכ ערעדנַא ןַא ןטלַאהעג טָאה רעמזעלק רעדעי .םירמז-ילכ ענעדישרַאפ טימ

 ןשטנעמ זַא ,םינוגינ ערעייט עכלעזַא טכַארבעגסױרַא ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןוא

 סָאװ ןוא .תולעּפתה רַאפ טצנַאטעצ שזַא ךיז ןבָאה ,ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז סָאװ

 רעקידעבעל ץלַא ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה ,טליּפשעצ ךיז טָאה קיזומ יד רעמ

 זיא ןטימ ןיא .םזַאיזטנע טקירדעגסיוא ןבָאה םירבא ערעייז עלַא ןוא ןגיױװַאב

 טנעה יד טימ ןכַאמ םירמז-ילכ יד יו ןעזעג רע טָאה .רעביוט ַא ןעגנַאגעגכרוד

 עצנַאג יד זַא ,טכַארטעג רע טָאה .קידהנושמ סעּפע ךיז ןגעוװַאב ןשטנעמ ןוא

 ןוא ןעמונַאב טשינ רענעט יד ךָאד טָאה רע לייו ,ןרָאװעג עגושמ זיא טלעוו

 רעד טָאה לשמ ןקיזָאד ןטימ .ןענַאטשרַאפ טשינ ןעגנוגעווַאב יד ןופ ןיז םעד

 דיירפ יד ןוא רעפַאשַאב םעד ןענעקַאב ןופ החמש יד טרעלקרעד בוט-םש-לעב

 .ארובה תדובע רעד רעביא ךיז ןבעג סָאװ יד ןופ תובהלתה טימ םיא ןעניד ןופ

 רעדָא ,רעב בוד יבר רעד ןעוועג זיא רעגלָאּפכָאנ ןוא דימלת רעטסערג ןייז

 רעב 'ר .שטירזעמ ןופ דיגמ רעד ,דיגמ רעסיורג רעד ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו

 -ירפַאב טשינ ייז טָאה חומ זיולב סַאװ ,םינדמל עקינעי יד וצ טרעהעג טָאה

 ,םש-לעב ןגעוו ןלייצרעד ליפ טרעהעג טָאה .טעקסַא ןַא ןעוועג זיא רע .טקיד

 לָאמַא רעבָא טָאה רע .יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה תוישעמ יד וצ רעבָא

 טָאה ןעמ סָאװ ,דיי םענעי וצ תבש ַא ףיוא ןרָאפעגרעבירַא ןוא ןעמונעג ךיז

 -ײשַאב ןייז ,טייקסטוג ןייז ,תוליפת עסייה ענייז ןגעוו ליפ ױזַא טלייצרעדנָא ךיז

 'ר זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא .תודימ עסיורג ןוא ךוליה ןשירעיױוּפ ,גנַאג םענעד

 .דימלת רעטסערג ןוא רעטסיירט ןייז ןבילבעג רעב

 -רעד ,ןומימ המלש ףָאזָאליפ רעסיורג רעד ,רעב 'ר ןופ רעלטייצטימ ַא

 ןרָאי עגנוי ענייז ןיא .םיא ןגעוו ךס ַא רעייז עיפַארגָאיב-ָאטיױא ןייז ןיא טלייצ

 ענייש ענייז טימ טמשעג טָאה רעכלעוו ,רעב 'ר וצ ןרָאפעג ןומימ המלש זיא

 ןעמוקעג זיא ןעמ .שיט ןשיבר ןייז ייב ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,תושרד עשידמול

 טסילַאנָאיצַאר רעד ,ןומימ .עילָאדָאּפ ,עיצילַאג ,ןליוּפ ןקע עלַא ןופ ןרעה םיא

 ןלױּפ ןופ ליכשמ רעטשרע רעד רשפא ,םיליכשמ עטשרע יד ןופ רענייא ןוא

 םעד ךיוא ןוא תודיסח סיוא ךעלריטַאנ טכַאל ,ןָאזלעדנעמ השמ ןופ דימלת ַא

 זיא רע .רעקיטסימ יוװ רָאטַאקיפיטסימ רעמ רַאפ רע טלַאה שטירזעמ ןופ דיגמ

 תורות ענייז ןופ ערערעמ זַא ןוא םינּפ ךעלטעג ַא טַאהעג טָאה רע זַא הדומ רעבָא

 ןופ שטייטסיוא רעד זיא ייז ןופ ענייא .ןבעל ןצנַאג ןפיוא טקריװַאב םיא ןבָאה

 ןגעו ?לאומש, ןיא טגָאזעג זיא קוסּפ רעד 7 חורו ןגנמה ןגנכ יהי :קוסּפ

 סע ןוא -- ןגנמה ןגנכ יהיו טשטייטעג םיא טָאה רעשטירזעמ רעד .לואש ךלמ

 קיטסייג ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןסקַאװ רעליּפש רעד ןוא ןליּפש סָאד יװ ןייז לָאז

 ױזַא ךיז טסקַאװ עיציזָאּפמָאק ַא ןופ ןריפסיוא סָאד ןעוו זַא ,טסייה סָאד .שי

 רעד .ול חורו זיא טלָאמעד ,סנייא עדייב ןרעוו ייז זַא ,רעריפסיוא ןטימ ףיונוצ
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 ןופ רעפעש יד ייב עלָאר עטסערג יד טליּפשעג ןבָאה הליפת טימ ןעמַאזוצ ןוגינ

 .שרוש םעד טָא ןופ ןעמונעג ךיז טָאה "ןוגינ ַא ןופ לוגליג, ס'ץרּפ .תודיסח

 רעשטירזעמ רעד ןעוועג ןענעז בוט-םש-לעב ןופ םידימלת עטסקיטכיוו יד

 טָאה ןעמ .(ןילָאװ ןיא) עיאננָאלָאּפ ןופ בר רעד ,ףסוי בקעי 'ר יבר רעד ןוא דיגמ

 סָאד ."ףסוי בקעי תודלות, רפס ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא תודלות רעד ןפורעג םיא

 ןופ דימלת רעד ּוו ,תודיסח רעשיטערָאעט ןופ רפס רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 עיּפָאזַָאליפ רעד ףיוא טריזַאב הטיש עיינ יד טלקיװטנַא טָאה בוט-םשדלעּכ

 רפס ןייז ןיא טָאה ןדמל רעסיורג ַא ןוא בר ַא םגה ,ףסוי בקעי 'ר .ןיבר ןופ

 ןוא תופסות טימ ארמג ןענרעל עכלעוו ,םידמול ענעקורט יד ןופ טָאּפשעגּפָא

 .טָאג ןופ טייוו ןענעז רעצרעה ערעייז

 -טשרע רעד ןעוועג זיא בוט-םשילעב ןופ דימלת רעטסערג רעטייווצ רעד

 ןופ ןטייצ יד ןיא ןוא ןטייצ ענייז ןיא .שטירזעמ ןופ רעב 'ר ,יבר רעטנָאמרעד

 טָאה ,תודיסח ןופ רוד ןטירד םעד טעדליבעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,םידימלת ענייז

 עזעיגילער עסיורג יד ןרָאװעג זיא יז ןוא טײרּפשעגרעדנַאנופ גנוגעווַאב יד ךיז

 ןשטייטרַאפ ןיא ךרד םענעגייא טימ ,ןזיולק ערעדנוזַאב עריא טימ גנוגעוװַאב

 ןרָאװעג טגָאזעג תבש זיא סע עכלעוו ייב ,ןשיט עשיבר יד טימ ,טייקשידיי

 -רענגעק רעד ןופ ביײהנָא רעד ןעוועג ךיוא זיא טלָאמעד .םידיסח רַאפ הרות

 -ידגנתמ רעד ןופ ןעייר יד ןשיוװצ ןופ ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,תודיסח וצ טּפַאש

 .רעטייווצ רעד ןופ םיליכשמ יד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ גנוגעווַאב רעש

 זיא .ןיבר םייכ ךיז ןעלמַאז ןוא הרות ןגָאז ןוא ןשיט ןריפ ןופ ןינע רעד

 דיי ןטושּפ םעד ןעוװעג ברקמ טָאה יז .עיצוטיטסניא עקיטכיוו ַא רעייז ןרָאװעג

 םיא טָאה יז ןדמל םוצ טרעטנענרעד קַאטסָארּפ םעד טָאה יז .ארובה תדובע וצ

 ,תוציחמ יד טפַאשעגּפָא ,טייקשידיי ןופ טעטימיטניא רעד ןיא טרעדילגעגנייא

 ןפַאשעג טַאהעג טָאה טייקשינבר יד סָאװ

 זַא ױזַא ,טלקיװטנַא רעטייו ךָאנ געוו ןשידיסח םעד ןבָאה םידימלת יד

 -ײטַאב וויטקַא ןרָאװעג ןענעז ץראה ימע ענעפורעג ױזַא יד ןופ ןסַאמ עסיורג

 רימ יו ,ָאזלַא ,זיא תודיסח .טייקילייה רעד ןופ ןסינעג ןופ דיירפ רעד ןיא עטקיל

 .גנוגעוװַאב עלַאיצַאס ַא ןעוועג ךיוא ,ןעעז

 ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא סע יוװ ,דיגמ ןסיורג םוצ ןייגקירוצ רימָאל רעבָא

 ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעב בוד 'ר יבר .שטירזעמ ןופ יבר רעד קלָאפ םייב

 ךס ַא ,טנרעלעג ךס ַא .ןדיי עכעלרע עמורפ עלַא יו ךיז רע טָאה טריפעג ןוא

 ןיא טבעלעג קידנעטש ,דניז יד רַאפ ןעמוקוצּפָא ףוג ןייז טקינײּפעג ,טסַאפעג

 טשינ רעמ ךיז טושּפ ןוא ןרָאװעג ףַאלש רעייז זיא רע זיב ,םוניהג ןופ דחּפ

 וצ טהצע'עג טלָאמעד םיא ןבָאה עטנעָאנ ענייז .סיפ יד ףיוא ןטלַאה טנָאקעג

 ַא ןעמוקַאב וצ םיא ןופ ידכ בוט-םש-לעב ןטמירַאב ןיוש טלָאמעד םוצ ןרָאפ

 לָאמ ןטייוצ םוצ רעבָא .טגלַאפעג רע טָאה ןשינרעּפמַא עגנַאל ךָאנ .האופר

 טָאה רע זַא ןעזעג טָאה םשי-לעב רעד .הלבק ןגעוװ טסעומשעצ ךיז ייז ןבָאה

 ןוא םילשמ טלייצרעד ,ןעועג ברקמ םיא רע טָאה .לבוקמ ןסיורג ַא ךיז רַאפ

 ןופ געו םעד ,םיפוגיס ןופ געוו םעד ןזָאלרַאפ וצ ןטַארעג םיא ןוא תוישעמ

 טריפעגפיורַא םיא טָאה רע ןוא .ןזיווַאב רע טָאה ,דחּפ טשינ זיא הארי .דחּפ

 ףיוא ןיוש זיא רעשטירזעמ רעד .טָאג ןעניד וצ הבהא ןוא החמש ןופ געוו ןפיוא

 ס'ט"שעב םעד ךָאנ ןוא ךרד ס'םש-לעב ןופ דימלת רעיירט ַא ןבילברַאּפ קיבײא

 .הטיש ןייז ןופ רעייטשרָאפ רעד ןוא םוקמ אלממ ןייז ןרָאװעג רע זיא הריטּפ
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 ,רעוואלצארב ןמחנ 'ר טימ ,ידאיל ןופ בר ןטימ ,רעוועשטידרעב ןטימ

 םזידיסח ןופ רעטערטרַאפ עטסשיטסירעטקַארַאכ ,עטסקיטכיוו יד וצ רימ ןעמוק

 רענַאיצילַאג סָאד טגיײװצעגסױרַא ךיז ןבָאה ייז ןופ .רוד ןטרעפ ןוא ןטירד ןופ

 ,וװָאקטרָאשט ןופ ,ןישזיר ןופ ס'יבר עשיטַארקָאטסירַא יד : תודיסח עשיליױּפ ןוא

 םעד ,הזוח ןטימ ,טנגעגמוא ןוא ןילבול ןופ תוחומ עפרַאש יד ,ערוגידאס ןופ

 רימ ןלעוװ םידימלת עסיורג יד ןופ .רעקצָאק םעד ןוא רעכסישּפ םעד ,שודקה דיי

 רעמ זנוא טייג ףוס לכ ףוס .ןמחנ 'ר וצ זיב עכעלטע ףיוא זיולב ןלעטשּפָא ךיז

 .רעפַאש עטשרע יד ןיא ןוא הטיש רעד ןיא

 -ץלוּפָאּפ ןטסניימ םוצ יד זיא רעוועשטידרעב קחצי יול יבר ןופ טלַאטשעג יד

 םיא ןיא ךיז טָאה ,לארשי תבהא עשי'םש-לב יד ,תודיסח ןופ טייז-סליפעג יד .ער

 ןופ רוגינס רעטנעקרענַא רעד ןרַאװעג זיא רע .טרעּפרעקרַאפ ןטסקרַאטש םוצ

 רעכלעזַא יו ןוא .למיה ןיא טכירעג ןטסכעה םייב רענָאמ ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי

 רענרעדָאמ רעד ןיא ייס ,רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןיא ייס ןיירַא רע זיא

 רעדיל-סקלָאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז תוליפת ןוא תונעט ענייז ןופ .רעשידיי

 ןבָאה ייז ןופ ןוא *לא רבדיו, ,"שידק, ,*עלעדוד ַא ןעגניז ריד לעוװ ךיא; :יװ

 -רעד רעד ןפורעגנָא םיא טָאה ןעמ .ןעגנופַאש רועיש ַא ןָא טריריּפסניא ךיז

 םעד ןגָארטעג ןבָאה רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ענייז עלַא ןוא ,רעקידמרַאב

 ךיא בָאה לארשי ןיא סעזייר עניימ ןופ רענייא ןיא .ןעמָאנ-עילימַאפ ןקיזָאד

 יא רֶע לייו ,ןמחר טסייה סָאװ "הנוב ללוס, ןופ רעוט ַא טימ ןפָארטעג ךיז

 .לקינייא-רוא ןַא סרעוועשטידרעב םעד ,טמירעג ךיז טָאה רע יו

 רואינש יבר .ידאיל ןופ בר רעד ןעוועג זיא טייקכעלנעזרעּפ טרַא רעדנַא ןַא

 לבוקמ רעסיורג רעד ,ָארַאק ףסוי יבר לַאמא יװ .ד'בח ןופ רעדנירג רעד ,ןמלז

 ַא יא ,רָאטַאקיפידָאק ַא יא ןעוועג ןמלז רואינש ךיוא זיא ,ךורע ןחלוש לעב ןוא

 .טסיליטס רעטוג ןוא רעקנעד רעסיורג ַא ךיוא ןעוועג רעבָא זיא רע .רעקיטסימ

 -ריטַאנ ,קיזיפַאטעמ ענעגייא ןַא רע טלקיװטנַא ?אינת, רפס ןטמירַאב ןייז ןיא

 שודקה י'רא ,רהוז לעב םעד ,ןָאעל עד השמ 'ר :םילבוקמ יד ףיוא טריזַאב ךעל

 .בוט-םש-לעב םעד ףיוא ךיוא ןוא

 טָאה סָאװ ,ןָאסגרעב ירנַא רעכעלטלעוו רעד יו רערעדנַא ןייק טשינ רעבָא

 גנוגיינ טַאהעג רוטַאנ עשיטסימ ַא קידנעייז ןוא תודהי ןייק קידנענעק טשינ

 עבלעז יד רעביאנגעק ןעזרעד ךיז טייצ רערעטנענ רעד ןיא ,םזיצילָאטַאק וצ

 רעד ,טסּוװעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןגַארפ עבלעז יד טלעטשעג ךיז ,ןעמעלַבָארּפ

 ,רעפטנע ןבלעז םעד טיג רע זַא ,טייצ רעזנוא ןופ רעקנעד רעסיורג רעקיזָאד

 ןעוװעג זיא רעפטנע רעד .םיא רַאפ ןבעגעג ןבָאה רעקיטסימ עשידיי יד סָאװ

 -רַאפ *לַאטיװ ןַאלע; רעד ךיז טַאה טסייג ןופ עיניל רעד ףיוא ּוװ ץעגרע זַא

 .עירעטַאמ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןוא טרעווילג

 ,"אינת, םעד וצ קירוצ רימ ןעמוק ,גנופַאש רעד ןופ קעווצ םעד ךייש סָאװ

 -רעד רעד וצ ןעמוקעג זיא גנופַאש יד זַא טגָאז ,ידאיל ןופ בר רעד ,רע ּוװ

 םחנמ טָאה הרות רעקיזָאד רעד ףיוא .שטנעמ םעד ךרוד תומילש ןופ גנוכיירג

 ."רעייג רעד, :ןזרעפ ןיא ןבירשעגנָא ,קרעװ סיורג ןייז טריזַאב אשייראב

 -צארב ןמחנ יבר ןופ טייקכעלנעזרעּפ עסיורג יד ןענָאמרעד ךיוא ןזומ רימ

 ןבילבעג םיא ןענעז םידיסח סנעמעוו ,ןאמוא ןופ יבר רעד ,ןמחנ יבר -- רעװַאל

 ךָאנ ליו ,"םידיסח עטיוט יד; רעבירעד ייז טפור ןעמ .טיױט ןכָאנ ךיוא יירט

 ןמחנ יבר .ןרָאפעג טשינ ןטייוצ ןייק וצ ןיוש ייז ןענעז הריטּפ סניבר רעייז

 -רעטלע ןייז ןופ .בוט-םש-לעב ןופ לקינייא-רוא ןַא ןעוועג זיא רעוואלצארב
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 -סניא טָאה רע .עיזַאטנַאפ עכייר ןוא ץרַאה סיורג ןייז טנשריעג רע טָאה ןדייז

 ןבָאה סע .רעביירש עשיאערבעה ןוא עשידיי ןופ קרעוװ רועיש ַא ןָא טריריּפ

 ,שיאערבעה ףיוא ;רעגינ .ש ,ןילטייצ ללה סעיפַארגָאנָאמ ןבירשעג םיא ןגעוו

 -סור-טעיווָאס ןיא רתסנ רעד .ןַאמנייטש רזעילא רענעק-תודיסח רעסיורג רעד

 טריריּפסניא ,"רעבשַאמ החּפשמ יד, ןַאמָאר ַא ןבירשעגנָא םיא ןגעוו טָאה דנַאל

 ןגעוו עיפַארגָאיב ןייז ןיא ,ןַאמניטש רזעילא טגָאז עינָאריא טימ .ד'בח ןופ

 -ָאטנַא עשירַארעטיל ערעזנוא רַאפ ,סעיטאמָאטסערכ ערעזנוא רַאפ, :ןמחנ יבר

 רעבָא ,רעביירש ןייק טשינ ןמחנ יבר זיא רעקיטירק ערעזנוא רַאפ ןוא סעיגָאל

 -רעטסיוא טלייצרעד ןיילַא רָאנ ,טריריּפסניא זיולב טשינ ןמחנ יבר טָאה תמאב

 ןבירשרַאפ ןוא .לכשה-רסומ ַא טימ עלַא ןוא ,תוישעמ עכעלרעדנווו ןוא עשיל

 -רַאפ ךיז ןיא טָאה ןמחנ 'ר .ווָארימעינ ןופ ןתנ 'ר דימלת רעסיורג ןייז ייז טָאה

 עזייר עגנַאל ַא ןעמונעגרעטנוא טָאה רע .סעשיטסירוטנַאװַא סעּפע ךיוא טגָאמ

 ןשיווצ ןוא ןטַאריּפ ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא געוו ןפיוא ,לארשי-ץרא ךָאנ

 .ןֿפיש עקידנריפ-סגירק

 ,טריריּפסניא טָאה ןאמוא ןופ יבר רעד סָאװ ,טייצ רעזנוא ןופ רעטכיד יד וצ

 -ַאנ םענײמעגלַא םעד רעטנוא ,רעדיל עירעס ַא ןיא .ןײטשטַאלג בקעי טרעהעג

 -המשנ עסיורג יד ןײטשטַאלג בקעי טיג ,"רפוס ןייז וצ רעוואלצארב רעד, : ןעמ

 ךיוא ןוא תוילע עקיטסייג עסיורג ענייז ,יבר-רעטכיד םענופ ןשינעלגנַאר

 -רעדנווו יד ,ןילַא ןביילב וצ קערש ןייז ןוא טָאג וצ גנוטפעהַאב ןייז ,תוקיפס

 ךיז ןיא ןגָארט סָאװ ,סרעלטעב טימ השעמ יד סרעדנוזַאב ןוא תוישעמ עכעל

 .טלעוו רעד ןופ ץרַאה ןכָאנ געיעג עדליוו סָאד ןוא ורמוא םעד
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 םורַא טבעוװעג ןבָאה תודיסח ןופ רעדנירג יד סָאװ ,סעירעטסימ יד וצ

 טָאה ,דיי םענופ טייקטלייורעדסיא רעד םורַא ,קלָאפ ןשידיי םעד םורַא ,טָאג

 יד ןופ םיבוט םישעמ יד ןגעוו סעירעטסימ ענעגייא ענייז טבעוועגוצ קלָאפ סָאד

 רַאפ טייקנייש ,סטוג רַאפ סטוג טימ ,הדימ דגנכ הדימ קידנלָאצּפָא ייז ,םיקידצ
 .טייקנייש

 ,רסומ טשינ ןוא הלבק טשינ ,גנוגעווַאב עזעיגילער ערעדנַא םוש ןייק

 גנוגעווַאב יד .תודיסח יו גנורעּפכורפַאב עשיאעדיא  ַאזַא ןפורעגסױרַא ןבָאה

 ןרָאװעג זיא תודיסח רעבָא .גנַאלקּפָא םעניילק ַא טַאהעג טָאה סעקינרסומ ןופ

 עיינ יד ןיא טָאה רעכלעוו ,ץרּפ רַאפ .טסנוק רַאפ עיצַאריּפסניא ןופ לַאװק ַא

 רעשירַארעטיל ַא םתס ןעוועג טשינ תודיסח זיא ,וצרעד ןָאט םעד ןבעגעג ןטייצ

 ,תודיסח ןופ רעפעש עטשרע יד יװ טקנוּפ .קלָאפ םוצ גנַאג ַא רָאנ ,רענַאשז

 ןרעיױט יד ןרעטיירבוצסיוא ןעוועג ןווכמ ךיז גנוגעווַאב רעייז טימ ןבָאה סָאװ

 טימ ןעוועג ןווכמ ץרּפ ךיוא ךיז טָאה ױזַא ,ןכַאז ערעסערג רַאפ טייקשידיי ןופ

 ַא רַאפ ,קלָאפ ןופ ןטכיש עיינ ןעניוועג וצ תודיסח רעטריזיליטס ןופ ןרעטסומ

 .רוטלוק רעשידיי רַאפ ,טייקשידיי יינ

 ןכַארּפש עדייב ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ לזמ טַאהעג טָאה תודיסח

 רעקרַאטש זיא המשנ .טגיזעג תודיסח טָאה ,תודיסח ןגעק תודגנתה ןופ ףמַאק ןיא

 טָאה תודיסח ןוא הלכשה ןשיװצ לגנַארעג ןרעטעּפש ןיא .עמגָאד יװ ןבעל ןיא



 13 | שטיוועקנַאמָאד .ל

 -כעלטלעוו סָאװ ,גיז ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סע .ןדָאב ןריולרַאפ רדסכ תודיסח

 .עיגילער ןגעק ןטלַאהעגּפָא טָאה טייק

 -ַאבמוא .רוטַארעטיל רעד ןיא טשינ רעבָא ,ןבעל ןיא ןעוועג סע זיא ױזַא

 רעד ןיא טלקמ ַא ןענופעג ךיז ,ןבעל ןופ עטגָאירַאפ ַא ,תודיסח טָאה טקרעמ

 עדייב רַאפ הכרב  ַא ןרָאװעג ןוא וויטָאמ ַא יו טילבעצ טרָאד ךיז ,רוטַארעטיל

 .רעשידיי רעד רַאפ יא ,רעשיאערבעה רעד רַאפ יא ,ןרוטַארעטיל

 ,תודיסח ךיז עקידנלַאפרעדנַאנופ ןיוש ןבעל ןיא סָאד יו ןעוװעג זיא סע

 ןבָאה עיזעָאּפ ןוא טסייג רענייר ןייז ןוא ףוג םעד ןריולרַאפ קידנעייגסיוא טלָאװ

 .רוטַארעטיל ןופ ןדע-ןג ןיא טעװעטַארעג ךיז

 ןענעז ,טרָאװ ןופ ,ליטס ןופ ,םרָאפ ןופ ,עיידיא ןופ ,קיטַאמעט ןופ תורצוא

 -עטיל רעזנוא טלָאװ תודיסח ןָא .ןירַא רוטַארעטיל רעד ןיא ןעמוקעגוצ ןופרעד

 ןוא טייקילעפוצ ןייק ןעוװעג טשינ זיא תודיסח .רעמערָא ליפ ןעוועג רוטַאר

 -סקלָאפ ןופ גנוקעלּפטנַא ןעוועג זיא סע .הטיש עכעלריקליוו ַא סעּפע םתס טשינ

 ןעוועג זיא סע ,ןליפעג עטקיטשרעד גנַאל ןופ תוכּפתשה ַא ןעוועג זיא סע ,המשנ

 .חומ ןופ טייקנדָאלרעביא ליפוצ ןגעק ץרַאה ןופ טלָאװער

 רעבָא .עירעטסימ ןופ סנַאוינ ַא ,הלבק ןופ גנוריטאש ַא ןעוועג זיא תודיסח

 רעד טימ גנודניברַאפ ןופ קיגנעהּפָא זיולב טשינ ןוא םידיחי רַאפ זיולב טשינ

 ןופ דוסי ַא טּפַאשקנעב-הלואג ןופ טכַאמעג טָאה תודיסח ךיוא .עיידיא-חישמ

 -קנעב יד ךיוא יז טָאה ,רעכעלמיטסקלָאפ ,רעטיירב קידנעייז רעבָא .הטיש ריא

 .טריזילַאסרעוװינוא ןוא טכעלמיטסקלָאפרַאפ ,טרעטיירבעגסיוא טפַאש

 יד ,גנַאג רעבלעז רעד ןעמוקעגרָאפ זיא רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעד ןיא

 -כעלטלעוו רעד ןופ ,הלכשה רעד ןופ דניק ַא .םילוגליג ןוא גנולקיװטנַא עבלעז

 טרעדנוהרָאי ןקידרעירפ ףוס ןופ רוטַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד זיא .,טייק

 עג ריא טָאה דלַאב רעבָא .קידרסומ ,שירַאטיליטוא ,שיטסילַאנָאיצַאר ןעוועג

 -ַארעג ןבעל ןיא טָאה תודיסח יו טקנוּפ ןוא ,לעפרַאפ-םעטָא ,שינעקיטש טָארד

 -ירַארעטיל רעד טָאה ױזַא ,גנוראדרַאפ ןופ טייקשידיי עזעיגילער סָאד טעוװעט

 -עטיל יד טעװעטַארעג תודיסח עשיאעדיא ,עטריזיליטס יד ,םזידיסח-ָאענ רעש

 .טױטעגּפָא טייהרעגנוי יז טלָאװ סָאװ ,םזילַארוטַאנ ןלַאדרוסבַא ןַא ןופ רוטַאר

 -סיוא םוצ ןעמוקעג זיא יז יווװ ױזַא ,אפוג תודיסח רעזעיגילער רעד ןשיווצ

 ןמחנ יבר ןופ תוישעמ יד ןוא ,לשמל רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןיא קורד

 ,לָאמש ױזַא ןצענערג יד ןענעז ,רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעד ןיא רעוואלצארב

 .ךשמה ןופ ןדער טעמכ ןָאק ןעמ זַא

 ללה ,גרעבנייטש הדוהי ,יקסוועשטידרעב ,ץרּפ ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש

 ,קיטַאמעט רעיײנ רעד טימ ןבָאה ןוא ,ייז ךָאנ עדַאיעלּפ עצנַאג ַא ןוא ,ןילטייצ

 ןטנַאקַאב טשינ רעירפ ַא ןרוטַארעטיל עדייב ןבעגעג קיטנַאמָאר ןוא ןעיידיא

 ,גנוווש

 .יקצעדאראה אבא לאומש .רד ןעמוקעג זיא עלַא ייז רַאפ רעירפ ךָאנ רעבָא

 רעטשרע רעד רַאפ הפוקת רעד ןופ ,הפוקת רענעי ןופ רענעייל-שיאערבעה עלַא

 םיא ןופ ןבָאה ןוא יקצעדאראה .א .ש ףיוא ןפָארטעגנָא ןיוש ןבָאה ,המחלמ-טלעוו

 -עד ןיוש טָאה יקצעדאראה .תודיסח ןופ עיצַאריּפסניא ןוא שינעטנעק טּפעשעג

 טפַאשביל טימ גנַאגוצ ןשיטילַאנַא-ךעלטּפַאשנסיװ ךיז ןיא טקינייארַאפ טלָאמ

 סָאװ ,טייקשידיי ןופ גנוקעלּפטנַא רעקידהמשנ רעקיזָאד רעד רַאפ טקעּפסער ןוא

 טגייוצעצ ןעוועג זיא יז שטָאכ ,ךעלטייהנייא ןעוועג טשינ טייוו זיא יז שטָאכ

 ,עקידתופתושב סָאד טַאהעג עלַא ייז ןבָאה ,תורות ןוא תוטיש ענעדישרַאפ ןיא
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 ןוא ןעיירפרעד וצ םיא ידכ ,דיי ןופ ןצרַאה םוצ געוו ַא טכוזעג ןבָאה ייז סָאװ

 ןוא טַײקטלַאק ,טייקגנערטש רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ןלַאװק יד וצ ןרעטנענרעד

 ןופ טרעטייורעד ןוא תודמול רענעקורט רעד ןופ טעייוועג טָאה סָאװ ,רעיורט

 ."ץראה םע, םעד ךיז

 1957 רָאי ןיא ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא יקצעדָארָאה אבא לאומש יבר

 -ּפָא רע טָאה ,תוחּפה לכל ,ייז ןופ קיצכעז ןוא ףניפ .רָאי 86 ןופ רעטלע ןיא

 יד ןיא ,תוהמ ריא ןוא תודיסח ןרעלקרעד ןוא ןשטייטרַאפ ,ןשרָאפ ףיוא ןבעגעג

 -עגנייא ךיז טָאה בוט-םש-לעב ןופ הרות יד עכלעוו ןיא תוטיש ענעדישרַאפ

 ענייז ןופ סנייא עקַאט טָאה רע .ליפעג ןופ ןוא קנַאדעג ןופ ןטלעוװ יד ןיא טגייווצ

 טייקשידיי) "שגרה תודהיו לכשה תודהי, ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא קרעוװ עכיײרלָאצ

 .ליפעג ןופ טייקשידיי ןוא לכש ןופ

 דניק ַא ןעוװעג ןילַא זיא רע .קינייועניא ןופ ןעמוקעג זיא יקצעדָארָאה

 טייו ַא .טגָאזעג ןטלָאװ םידיסח יו -- ךז תיז ןמש .סוחי ןשידיי ןסיורג ןופ

 ןַא טייז סרעטָאפ ןופ רע זיא ,טייז סרעטומ רעד ןופ בוט-םש-לעב ןופ לקינייא

 .רעליבָאנרעשט םוחנ יבר :תודיסח ןופ רעדימש יד ןופ םענייא ןופ לקינייא-רוא

 ןילַא ךָאנ זיא רע .ןרָאװעג טקילײהרַאפ קרַאטש םידיסח ןֹופ זיא םוחנ יבר

 דימלת ַא ןעװעג רע זיא רקיע רעד רעבָא .םשי-לעב םייב ןעוועג לָאמ ייווצ

 ןוא ,פורעג םיא ןבָאה םידיסח יו ,רעב 'ר ןופ ,"דיגמ רעשטירזעמ, ןופ

 .הרות טּפעשעג רע טָאה םיא ןופ

 תודיסח רעניַארקוא .עניַארקוא ןיא לטעטש ַא ןיא יקצעדָארָאה זיא ןריובעג

 ןופ תודיסח םוצ ץַאזנגעק ןיא ןעוועג ,רענַאיצילַאג יו ,רענילָאװ יו טקנוּפ זיא

 בלבש הדובע ,(ןואג רעכסישּפ) ןליוּפ-ןיילק ןופ ןוא (ידאיל ןופ ןמלז בר) עטיל

 .עקידחומ ןייק טשינ ןוא

 ןוא תודימ ערעייז טנשריעגּפָא סעדייז ענייז ןופ טָאה יקצעדָארָאה .א .ש

 ןכיה טימ שטנעמ ַא ןיילַא .םענַאב-טלעוו רעייז ןבילבעג יירט זיא ןוא תומימת

 טעמדיוװעג טפַאשביל טימ סיילפ ןייז ןוא ןרָאי ענייז רע טָאה ,ןסיוו ןכעלטלעוו

 -רעד סעיפַארגָאנָאמ לָאצ ַא ןיא ןוא .רעדנירג עריא ןוא תודיסח ןופ טלעוו רעד

 ןוא טָאג טימ גנַאגמוא רעייז ,ןקנעד רעייז ,ןבעל רעייז טשטייטרַאפ ןוא רע טלייצ

 .תודימ ערעייז טקעלּפטנַא ןוא ,ןשטנעמ

 ,רעלטסניק ןייק יקסוועשטידרעב ןוא ץרּפ יו ןעוועג טשינ זיא יקצעדָארָאה

 -טלעוו רעשידיי ,רעשידיסח רעד רעבָא ,ףַארגָאיב ַא ,רעשרָאפ ַא רָאנ ,טעָאּפ ןייק

 ןשיטסיאעטנַאּפ ןייז טריּפשרעד טָאה רע .ביל ןוא טנעָאנ ןעוועג םיא זיא םענַאב

 ,שיזיפַאטעמ-טקַארטסבַא ןעוועג טשינ רעבָא זיא סָאװ ,רעטקַארַאכ ןלַאסרעוװינוא

 .טנעָאנ ךעלמיטסקלָאפ רָאנ

 יצ טשינ וליפַא סייו ךיא ,עכעלמיטסקלָאפ ַא ןעוועג זיא ךַארּפש ןייז ךיוא

 ןופ גנולקיװטנַא ןוא סָאמ רעקיטנייה רעד טול ,שיאערבעה ןפורנָא יז ןָאק ןעמ

 ,שדוק ןושל רעכעלמיטסקלָאפ רעקידרפס ַא ןעוועג סע זיא רעכיג .ךַארּפש רעד

 .ס'יבר ןוא סעדייז ענייז ןופ םירפס יד ןופ ךַארּפש רעד וצ טנעָאנ

 -ָאנָאמ ָאד ןענעז םיא ןיא ."םידיסחהו תודיסחה, זיא קרעוװ טסקיטכיוװ ןייז

 -םש-לעב רעד יוװ תודיסח ןופ רעגלָאפכָאנ-טּפיוה ןוא רעדנירג עלַא ןופ סעיפַארג

 ,רעואלצארב ןמחנ יבר ,שזיבזעמ ןופ ךורב יבר *דיגמ רעסיורג רעד; בוט

 ,רעליבָאנרעשט םוחנ יבר ,רעקסבעטיו לדנעמ יבר ,ידאיל ןופ ןמלז רואינש

 ןסנַאוינ ענייז טימ ,הטיש ןייז טימ רענייא רעדעי .וו .א .א "?ךאלמ, םהרבא יבר

 .םש-לעב ןופ הרות רעד ןופ גנושטייטסיוא רעד ןיא
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 .רוטלוק-סקלָאפ רעד ןופ לייט רעשינַאגרָא ןַא טציא זיא קרעװ  ןייז

 סע .זיולב עסיורג ַא ןעוועג טלָאװ םעד ןָא סָאװ ,עיסימ ַא טליפעגסיוא טָאה רע

 -עגסיוא טָאה רע .גנַאגרעביא ןָא ןוא ךשמה ַא ןָא טרָא קידיײל ַא ןעוועג טלָאװ

 .ערעזנוא ןוא תורוד עקידרעירפ יד ןשיוװצ לָאר עשירעלטימרַאפ ַא טריפ
 ןיטרַאמ .ב .צ יוװ ,תודיסח ןופ רעשטייטסיוא ערעדנַא ןעוועג ןענעז סע

 טפיטרַאפ רעגייטש םענעגייא רעייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןַאמנייטש רזעילא ,רעבוב
 ןטלעװ עיינ ןעמוקַאבסױרַא ןבָאה ןוא ןטנָאזירָאה עריא טרעטיירבעגסיוא ןוא

 -סױרַא ןופ ,ןייז הצממ ןופ טעברַא עיירט יד ןָאטעג טָאה יקצעדָארָאה רעבָא
 רימ זַא ןפלעה ןוא תוטיש עשידיסח יד ןופ עשיאעדיא סָאד ,תיצמת םעד ןעיצ
 רעקילַאװק ַא ןופ תודע ןקיבײא ןַא ,עלופטרעוו ַא ,השורי ַא ןעמוקַאב ןלָאז
 .ןּפעש וצ ףיוא טשינ ןרעה רימ רעכלעוו ןופ ,טייקיטסייג

 םעד ןריובעג זיא ,שטיװעקנַאמַאד רעזייל
 ייב ץיוועינשורק ןיא 1896 רעבָאטקָא ןט'0
 טנרעלעג .החּפשמ רעשידיסח ַא ןיא ָאנטוק
 םידומיל עכעלטלעוו ןוא הבישי ,רדח ןיא
 .סרערעל עטַאוװירּפ ייב

 ןוא שיאערבעה ןיא ןביירש ןביוהעגנָא
 "רבחה,, ןיא רעדיל-רעדניק טכעלטנפערַאפ
 עשרַאװ ןוא עגיר ןיא --- "םיחרּפ, ןוא
 ןיא ןעייסע טקורדעג .(1917 ןוא 1916)
 -יל ,1949--1944 .(1924) עשרַאװ ,"הריפצה,
 -רַא רעזירַאּפ ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעט
 -יל ןגעוו םירמאמ טקורדעג ."טרָאװ-רעטעב
 -עלבָארּפ עלַאיצַאס ןוא רוטלוק ,רוטַארעט
 .ןעמ

 ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאבסױא גירק ןתעב
 זירַאּפ ןייק קירוצ טמוק ,ףרָאד שיזיוצנַארפ

 .גנואיירפַאב רעד ךָאנ עי יי א 1 1 רו הכשר
 -ַאּפ ןיא דילגטימ-עיצקַאדער 1949 טניז

 טכעלטנפערַאפ רע וו ,"טרָאװ רעזנוא , רעזיר ,,, יא יי א
 -עוו ןוא ןענַאטעילעפ ,ןעלקיטרַא ךעלגעט 0 יי

 רעשירַארעטיל רעד ןיא ןעייסע עכעלטנכ 2
 רָאטקַאדערטימ .טריגַאדער רע סָאװ ,עגַאליײב 0

 ,(1952--1949) זירַאּפ ,"תועידי-רוטלוק , ןופ =
 ךַאנַאמלַא רעזירַאּפ ןופ רָאטקַאדערטימ
(1955). 

 ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה -- 1966 זיב 5
 -קיטרַא עשיטילַאּפ ענייז ."טרָאװ רעזנוא,
 ןטימ ןביירשרעטנוא ָאד רע טגעלפ ןעל
 -ַארעטיל טכעלטנפערַאפ .ימחנ םינָאדװעסּפ
 -וצ, ,"טרָאװ רעזנוא, ןיא ןעייסע עשיר
 ."טייק ענעדלָאג ,, יד ןוא "טפנוק

 :ןעייסע ענייז ןעניישרעד םרָאפכוב ןיא
 -עצ , ,(1950) "ןקיביײא ןוא ןלעוטקַא ןופ,
 .(1961) "רענרעק ענעטַאש

 ,גַאלרַאפ-ץרּפ .ל .י ןיא טניישרעד 1965 ןיא
 "ףטרעוו ןוא רעטרעוװ; ךוב ןייז ,ביבא-לת
 יוא קיטירק-רוטַארעטיל ןופ בױלקּפָא ןַא --
 -ָארּפ-רוטלוק ןוא עלַאיצַאס ןגעוו ןעייסע

 .ןעמעלב 2
 ןוא -סגנוטלַאװרַאפ ןעוועג ןרָאי עגנַאל : 6

 עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ דילגטימ-םוידיזערּפ
 ךיירקנַארפ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש

 .טנעדיזערּפ-ןרע ןייז -- 1967 ןופ ןוא קעשטיבוק : גנונעכייצ



 הע ב רע 9 סענאמ

 ףויורנו לטליב א

 טלָאװ סע יװ ,ליומ ןפָא ןַא ,קירוצ ףיוא ןפרָאװרַאפ רָאה עלעג ּפָאק ַא

 וצ ןוא גנַאל וצ זדלַאה ַא ,סנּפָארט-ךגער עמערַאװ יד טימ ןשירפּפָא ןלעװ ךיז

 ,רעדניק ןוא בייל ןרַאד ריא ףיוא סעטנַארט טימ ,גנוגעווַאב ןיא רדסכ רעגָאמ

 ענעי ןיא ןעזרעד רעדיוװ יז ךיא בָאה ױזַא -- דיילק ריא ןיא טרעמַאלקעגנייא

 .ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא טנָאמרעד ךיז בָאה'כ ןעוו ,טכענ

 -נוא ןעוו ,עקיצנייא יד ,זעב רעד טילב סע ןעװ ,טייצ יד ןעוועג זיא'ס

 ןעוו ןוא טייקסואימ ןייז טימ טלעטשעגסױרַא ױזַא טשינ ךיז טָאה לטעטש רעז

 .תולד ןייז ןופ חיר רעד ןריּפש טזָאלעג רעקינייוו ךיז טָאה'ס

 וצ ןעמוקעג ,ץענערג יד טלגומשעג דנַאלסור ןופ םיטילּפ ןבָאה גָאט ןדעי

 ןעגניז ןגעלפ עלַא טעמכ .טעטש עשידיי ערעדנַא רעטרעדנוה ןיא יװ זנוא

 .תולווע ,תופידר ,ןעמָארגָאּפ ןופ תוישעמ :עביל ןופ רעדיל ןייק טשינ לָאמ ןייק

 טוי הה .תטשעהה ןוא

 ?שמהק רהיד סאד סָאװ ראפ

 ו היי א שיפ ןח 2'רװ --

 -פיוא יד רימ ןעיצ ,רעברעפס סענַאמ ןופ סע םעד ןכעלטנפערַאפ םייב (י

 טקורדעג ןרָאװעג זיא רע ןעװ ,עטַאד רעד ףױא רענעיײל םענפ טײקמַאזקרעמ

 ןעוו לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג זיא'ס .1952 ינוי :?סנַאדיװע, טפירשטייצ רעד ןיא

 עמערַאו ענייז טכַארבעגסױרַא ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא טָאה רעביירש ַא

 .טמַאטש רע ןכלעװ ןופ ,לטעטש ןשידיי סענערָאװעג בורח םוצ ןטנעמיטנעס

 -ידַאב ערעדנוזַאב רַאג ַא רעבָא טָאה ןעמונעג ויטקעפסרעפ רעשירָאטסיה ןופ

 רעד חוכמ רעברעפס סענַאמ ןופ גנונערָאװ יד ןוא ףור רעכעלטסגנַא רעד גנוט

 ןדיי עשיטעיווָאס יד טָארדַאב סָאװ ,הנכס

 -ַאמ םענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןענַאמרעד טוג ךיז ףרַאד ןעמ

 -קעלעטניא ןוא רעבירש עשיזיוצנַארפ ךס ַא רעיז ןשיוװצ טשרעהעג טנעמ

 ."סע ןקיזָאד ןופ טרעוװ םעד ןצַאשוצּפָא רעסעב ידכ ,עלעוט

 -מוא ןוא ןשינעעשעג עקידלרוג טימ ענעדָאלעגנַא ,רָאי 20 ךָאנ ,טנייה

 :טקיטכערַאב ןעוועג זיא רבחמ ןופ רעטיצ רעד זַא ,רימ ןסייו ,ןעגנולדנַאװ

 רעשידיי ףױא ןוא עטילע רעקיטסיײג רעד ףױא סַארגָאּפ םעד ןריפכרוד ןכָאנ

 .םוטנדיי ןשיטעיווָאס ןופ ץנעטסיזקע םצע רעד רַאפעג ַא טָארדעג טָאה ,רוטלוק

 קילג םוצ ןבָאה ןעגנולקיװטנַא ענעטַארטעגנייא םיא ךָאנ יד וא טױט סנילַאטס

 םעד טָאטשנַא ןעגנואָארד עקיזָאד יד ןופ גנוריפכרוד יד ךעלגעממוא טכַאמעג

 עכלעוו ןדיי עשיטעיווָאס יד ןופ ןכַאװפיוא עלַאנָאיצַאנ סָאד טבעלרעד רימ ןבָאה

 ,ןרעדנַאוװצסױא טכער ערעייז רַאפ ףמַאק ןיא הרובג ןופ רעדנווו טציא ןזייוַאב

 .ןדיי יװ ךיז ןבעלוצסיוא ןוא ןביילברַאפ וצ רעדָא

 עיצקַאדער יד



 17 רעברעפס סענַאמ

 ןייק םיא טגָאזעגוצ ךיז ןוא ןדלַאה ןעמערָא םעד ףיוא טקוקעג בָאה'כ

 עידוד ,דמלמ ןיימ ןוא רָאי ףניפ טַאהעג טלָאמעד בָאה'כ .ןסעגרַאפ וצ טשינ לָאמ

 "!טשינ סעגרַאפ ,ייטשרַאפ ,ןרעל, :ןרזחרעביא רימ טגעלפ .זיר רעד

 ,ןשינעבעלרעביא ןגעוװ ןורכיז ןטוג ןופ הללק רעד טימ טבעלעג ןבָאה רימ

 םעד .קידעבעל רדסכ רעבָא ןענעז סָאװ ,עקילָאמַא רָאנ ענעגייא דימת טשינ

 -רק יד ךָאנ רכז ַא ,ןטסַאפ עדייז ןיימ טגעלפ ןויס שדוח ןיא גָאט ןטס0

 -רעה רעד רעטנוא ,1171 רָאי ןיא .ַאולב טָאטש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא תונב

 -מוא ןענעז ,רעטוג רעד ןעמָאנוצ ןטימ ןטפניפ םעד דלַאבָאעט ףַארג ןופ טפַאש

 -רַאפ טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,רענעמ 34 ןוא ןעיורפ 17 ןרָאװעג טכַארבעג

 זיא טנייה ןוא ןטכענ .טריסַאּפ ןטכענ טלָאווס יוװ ױזַא .ןביולג רעייז ןענעקייל

 .תולג רעד --- סנייא ץלַא ןעוועג

 עטייוו סָאד ,םיור ןיא קחרמ ןייק טשינ ,טייצ רעד ןיא קירוצ ןייק ָאטשינ

 עקיטולבמוא ןַא ,דנוו עסיורג רעייהעגמוא ןַא ,טנעָאנ רָאג ןעוועג זיא עינַאּפש

 עינַאּפש ןעמָאנ םעד ןעמ טָאה ץפיז ַא ןָא .טלייהרַאפ טשינ 1492 טייז ךיז טָאה

 ביײהנָא רעד ,ח"ת תורזג יד רעדָא ווָארימענ .טגָאזעגסױרַא טשינ לָאמ ןייק

 -ישיק ןוא ,עּפָאריײא חרזמ ןיא םוטנדיי ןופ גנַאגרעטנוא ןכעלרעהפיואמוא ןופ

 -סומ ַא 1903 ןיא טריזינַאגרָא טָאה עװעלּפ רעטסינימ רעשירַאצ רעד וװ ,ווענ

 -ָאעג רָאנ יו ,שרעדנַא סעּפע טײדַאב ןבָאה ןעמענ עקיזָאד יד .םָארגָאּפ-רעט

 ,ןפירגַאב עשיפַארג

 !תונמחר טָאה רעטסעװש ןוא רעדירב

 יו אה טעג

 טיר רששנטששיש ןשפ ש"מתש יד של

 וטיהפ ףיהא טקיושפשש יז ןוא

 רעזייק ןטוג ןופ הלשממ רעד רעטנוא טבעלעג ןבָאה ןײלַא רימ םגה

 ענײמעגלַא יד ךָאד זיא ,טכעררעגריב עכיילג ןופ ןסָאנעג ןוא ףעזָאי ץנַארפ

 -טסַאטַאק ןופ דנַאטשוצ ןקידנעטשַאב ַא ןיא ןבעל רימ זַא ,ןעוועג גנוגייצרעביא

 .עפָאר

 ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא .עינָאפ טלעװו רעד ףיוא ןעוועג ךיוא זיא'ס רעבָא

 ןופ שרוי:טּפיױה ןוא עירעּפמיא רעסיורג ַא ןופ רעשרעהניײלַא םעד ,רַאצ םעד

 :רעדניק יד ןגָאז זדנוא ייב ןגעלפ טניוו ַא ןזָאלבעג טָאה'ס וַא .ןלױּפ-סיורג

 ,רעקידלושמוא ןַא זַא ,טסוװעג ןיוש ןבָאה ייז ."עקידלושמוא טגנעה עינָאפ;

 .רַאפ םיא טָאה סָאװ ,רעד רָאנ ןוא רעדורב ַא זיא ,ןייז טשינ לָאז סָאד רעװ

 ףיוא ןרידנעטערּפ טנָאקעג טָאה ,טלעװו רעד ןופ תוחוכ עלַא ןגעק טקידייט

 -יורג ַא ןעוועג זיא -- ַאלָאצ ןדײרסױרַא טגעלפ ןעמ -- ַאלָאז לימע .טייקסיורג

 טרעדנוװַאב ךעלטפַאשנדיײל טָאה'מ ןוא ,יָאטסלָאט יוװ ױזַא ,קידצ ַא ,ןַאמ רעס

 טָאה רעכלעוו ,?סָאלרַאק ןָאד;/ סרעליש ןופ דלעה םעד .,ַאזָאּפ זיקרַאמ םעד

 ןבָאה וצ זנוא טבילרעד ,רַאה' :ּפיליפ גינעק ןשינַאּפש םעד ןגָאז וצ טגַאװעג

 ןטפניפ ןיא ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רעכלעוו ןוא ?!ןטכַארט ןופ טייהיירפ יד

 ןבָאה יז ןעמעוו ןיא ןרעליש טרערַאפ ןבָאה ךעלטעטש עניילק ערעזדנוא) טקַא

 רעתמא ןַא; ,לדייא ,ןייש ,טוג ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטכיד ןטסערג םעד ןעזעג

 שילַארָאמ ןעוװעג זיא רעכלעוו ,עטעג יו טשינ טרּפ םעד ןיא ,?טסילַאעדיא

 ןוא ןעיירעלדיז ..סעטכישעג-סעביל לָאצ רעסיורג וצ ןייז תמחמ טקיטכעדרַאפ
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 ,דמושמ ַא ןעוועג זיא ענייה יצ ,םיחוכיוו יד ייב ןעילפ ןגעלפ שטעּפ וליפא

 טַאהעג טָאה'מ ךיילג ,ַאזָאניּפש ךורב ןגעוו טריטוקסיד קירעפייא טָאה ןעמ

 .ןרערט ןסערּפסיױא טגעלפ ַאטסָאקַא לאירוא .לרוג ןייז ןגעוו ןסילשַאב וצ ףכית

 ,רעדניק טימ יורפ ַא רַאפ ןעמענפיונוצ ריט וצ ריט ןופ ןעגנַאגעג זיא ןעמ

 :ןעגנוזעג ױזַא ךיז טָאה עפָארטס עטצעל ןייז סָאװ ,דיל ַא טימ

 ןריובעג ןייטש ַא ופ ןעד ךיא ןיב יצ

 ? טַאהעג עמַאמ ןייק ךימ טָאה יצ

 ןפַאשַאב ןגולק ןרַאפ רָאנ טלעװ יד ןעד זיא יצ

 ! טָאג ,ןײלַא עז ,טָאג
+ 

 לא 8

 טָאה גנונעכער-טייצ רעכעלטסירק רעד ןופ בייהנָא םייב .ןרעפיצ יירד

 ,ןָאילימ 2,5 זיױלב - רעטעּפש רָאי טנזיוט .ןָאילימ 5 ןפָארטַאב ןדיי לָאצ יד

 ,םוטנדיי עשיזנכשא סָאד .טנזיוט 300 ןָאילימ ןייא יו רעמ טשינ -- 1490 ןיא

 .ןליוּפ ךרוד ןרָאװעג לוצינ זיא ,גנַאגרעטנוא םוצ טּפשמרַאפ

 תוחּפשמ עטשרע יד ןענעז םי ןשיטַאירדַא ןופ סעגערב יד ןופ ןבירטרַאפ

 -נָא רעבָא ךיז טָאה עיצַארגימיא עסיורג יד ,1264 םורַא ןליוּפ ןייק ןעמוקעגנָא

 ןעמוקעג טלָאמעד ןענעז םיזנכשא יד .רעטעּפש רָאי קיצעביז טשרע ןביוהעג

 ןכרוד ענעטעברַאפ טסעג יװ טרעיינ ,םוטעמוא ןופ עטגָאירַאפ ,םיטילּפ יו טשינ

 -ילַאק ןיא .תוכלמ ןייז טקינייארַאפ טָאה רעכלעוו ,ןסיורג םעד רימיזַאק גינעק

 סעיגעליווירּפ עטיירב ןוא טייהיירפ טרעכיזרַאפ ייז רע טָאה טנעמוקָאד רעש

 סָאװ ,ץנעטסיזקע עשימָאנָאקע ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עיגילער רעייז רַאפ עזַאב ַא יװ

 ןבָארגעגרעטנוא ןרָאװעג רעטעּפש רָאי טרעדנוהיירד טשרע זיא

 יד ןענעז רעדנעל עכעלטסירק עלַא ןיא .סנ ַא סעּפע ןעוועג זיא ןליוּפ ,ָאי

 טבױרַאב ןרעוװ ןרַאפ עגר ַא עטרירעלָאט ,רעניווװנייא עקילייוטייצ ןעוועג ןדיי

 ןיא ןבױרַאב ןענָאק וצ יז רעטכיל ידכ ,טעדרָאמעג רעדָא טגָאירַאפ ןוא

 טעטש טיובעג ןבָאה ,קלָאפ ַא ןרָאװעג קירוצ ייז ןענעז רימיזַאק ןופ דנַאל

 ינַאגרָא עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצָאס עקיאעפסנבעל ַא ,רעפרעד טגיילרַאפ ןוא

 יד ייב סילָאפ רעד וצ ךעלנע דנַאלרעטָאפ ַא ןרָאװעג זיא הליהק יד .עיצַאז

 עשידיי עלַא ןופ גנוקינייארַאפ ַא ןפַאשעג ןבָאה תוליהק יד .ןכירג עקילָאמַא

 ,דעוי ןקידנעטשַאב ַא ןוא גנולמַאזרַאפ עלַאנָאיצַאנ ַא ,ןלױּפ-סיורג ןופ םיבושי

 .גנוריגער רעכעלרעניא ןַא ןופ טכַאמ יד טגָאמרַאפ טָאה סָאװ

 ןטנַארגימיא עשטייד יד ןגעק ןקידיײטרַאפ וצ ךיז יוװ טסווועג ןבָאה ייז

 -וקנָאק עכעלטנייפ ןוא עקיצנייא רעייז ,ןײלַא ייז יוו םירחוס ןוא תוכאלמ-ילעב

 .עכריק רעד ןגעק טצישעג ייז ןבָאה ןגינעק יד ןוא .ןליוּפ ןיא ןטנער

 טימ רעד ןיא .סיפ ערעיז רעטנוא טרעטיצעג טשינ דרע יד טָאה ךעלדנע

 -יליוויצ עטפַאהרעטסומ ַא ןפַאש ןעמונעג ייז ןבָאה רעקלעפ ענענַאטשעגּפָא ןופ

 ןיא זיא ןפוא ַאזַא ףיוא .ןטרעוו עזעיגילער ןוא עכעלשטנעמ עריא טימ עיצַאז

 סָאד ,ןשטנעמ עיירפ ןופ ,טלָאמעד ,עקיצנייא סָאד ,קלָאפ ַא ןעמוקעגפיוא תולג

 .ןטעבַאפלַאנַא ןָא -- עקיצנייא

 רַאפ ןקילגמוא ןרָאװעג לָאמ לייט ןענעז ןליוּפ ןופ ןגיז יד :ךַאז ענדָאמ ַא

 .סעּפָארטסַאטַאק ןדיי רַאפ ןרָאװעג ןענעז תולּפמ עשיליוּפ עלַא רעבָא ,ןדיי
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 ַא ןיא ןלױּפ טברַאטש ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ןלױּפ טבעל 1648 טניז

 ןיא ןעוו .סעזױּפ עצרוק טימ ,רדסכ ןָא טלַאה סָאװ ,עפָארטסַאטַאק רעלַאנָאיצַאנ

 -ָארעד וצ ידכ ,יקצינלעמכ ןַאדגָאב ןענַאטשעגפיוא זיא ןקַאזָאק ענייז ןופ ץיּפש

 זיב ךָאנ טרעיוד סָאװ ,הסיסג ַא ןופ העש יד ןגָאלשעג טָאה ,ךיירגינעק סָאד ןרעב

 .טציא

 -וא ."ןביולג ןבלעז םעד ןבָאה יירד עלַא -- טנוה ַא ,קַאילָאּפ ַא ,דיי ַא;

 ףליהעג ןייז ןופ ןוא ןיקצינלעמכ ןופ סעדנַאב יד ןטָארטעג ןענעז סע ווו םוטעמ

 ןבענ ,רעמייב יד ףיוא טפירשפיוא עקיזָאד יד ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה סָאנָאװירק

 ןַא טַאהעג תוליהק יד ןבָאה טּפָא .טנוה ַא ,קַאילָאּפ ַא ,דיי ַא :ענעגנָאהעג יד

 ןבילג םעד רעדייא ,טיוט םעד טלָאװעג טשרעביל ןבָאה ייז רעבָא ,לַאוװסיוא

 רעייז קידנזָאלרעביא ןעװעטַאר טנָאקעג ךיז ןבָאה לט ַא .רעדרעמ יד ןופ

 ןייק קידנרעדנַאװקירוצ ןרָאװעג לוצינ ןענעז תוחּפשמ עכעלטע .ןגעמרַאפ ץנַאג

 ,ברעמ

 ןפָאה רעדיװ ןעמונעג ענעבילבעגנבעל יד ןבָאה תוטיחש רָאי טכַא ךָאנ

 -רעדנַאנפ רעד -- עװקסָאמ טימ תומחלמ יד ןָא ךיז ןבייה סע .ןעיובפיוא ןוא

 ןופ ,עניַארקוא ןופ ןדיי יד .ןדיימוצסיוא טשינ ןעוװעג זיא ךיירגינעק ןופ לַאפ

 ,ןליופ-סערגנָאק ןופ ךיוא רעטעּפש ,רעדנעל עשיטלַאב יד ןופ .,דנַאלסורסיײװ

 יד ןופ ןבירטרַאפ ייז ןבָאה עכלעוו ,ןרַאצ יד ןופ ןענַאטרעטנוא ןרָאװעג ןענעז

 סעיגעלױוװירּפ יד ייז יב קידנעמענוצ ןוא טעטש יד ןופ ךיוא טפָא ,רעפרעד

 טשינ ןעמ טָאה 1917 זיב סָאװ ,בצמ ַא ןעגנוווצעגפיוא ייז ןבָאה טכער יד ןוא

 -ידיי רעד ןעמוקעג זיא סנ ןשילױוּפ ןכָאנ .געווסיוא ןייק ןוא גנונעפָאה ןייק ןעזעג

 ןבָאה רימ רעבָא , גנוקיטשרעד ןופ ןייגרעטנוא טלָאזעג ןבָאה רימ .סנ רעש

 תורזג יד ךָאנ ןבעל ןבילבעג ןענעז תושפנ 200.000 .םזירַאצ םעד טבעלעגרעביא

 ןעועג רימ ןענעז טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ףוס םוצ .(1656--1648) ז"טת--ה"ת

 .ןָאילימ סקעז רעביא עּפָאריײא-חרזמ ןיא

 ךעלגעממוא רעבָא ,ןענגרה וצ ,ןבױרַאב וצ ,ןקירדרעטנוא וצ טכייל ױזַא

 .ןגיזַאב וצ
= 

 כי =

 ןפיוא ָארטסיב ַא ןיא ןײירַא ךיא ןיב 1945 טנװָא-רעבמעווָאנ ןסיוועג ַא

 .עירטקעלע רעד -- שינרעטצניפ עכעלגערטרעדמוא ןַא לַארעביא .ליוולעב

 זיב ןגיוצעגוצ ךימ טָאה לוק ךעלטּפַאשנדײל םערַאו ַא .ןסירעגרעביא םָארטש

 רעשידיי ַא ןופ עיציטעּפער ַא ןעניוווייב טלָאזעג בָאה'כ וו ,קָאטש ןטשרע ןפיוא

 ןופ דיל סָאד ןעגנוזעג טָאה יורפ יד ."רעמורק רעד עקשיפ, עסעיּפ-רעטַאעט

 : ץרַאװש החמש

 עלעטעטש ןיימ טנוזעג יז

 ,עמאמ ןיימ ;שיה ןימ .קספושג

 ןענעגעזעג סָאד רימ רעווש זיאי'ס

 .אמתסמ טרעשַאב זיא'ס רָאנ

 ןעועג זיא עמיטש יד :םמותשנ ּפערט יד ףיוא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא

 ןופ סַאג רעד ףיוא ,זדלַאה ןגנַאל ןטימ יורפ רעד ןופ רענעי וצ ךעלנע

 רעסיוא .ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא עלעטעטש סָאד רעבָא .עלעטעטש רעזדנוא

 .קירוצ ןרָאי ליפ טימ טזָאלרַאפ טַאהעג סע ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןורכז ןיא
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 -רָאי ןופ ךשמ ןיא טיובעגפיוא ךיז טָאה עּפָאריײא-חרזמ ןופ טייקשידיי יד

 ,ןעגנַאגעגרעטנוא םיא טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא עלעטעטש םעד קנַאד ַא רעטרעדנוה

 טלעטשעג טָאה סע .ןגיזַאב םוצ טשינ ןעוועג טשינ סע זיא ,ןעמעלַא ךָאנ ,לייוו

 -נגעקַא ךיז טנָאקעג טשינ רעבָא ,עלַא ןגעק ןוא ןעמעלַא ןגעק דנַאטשרעדיװ ַא

 .טייצ רעזדנוא ןופ םזירַאטילַאטָאט םעד ןלעטש

 -יל עקילָאצמוא ןופ דלעה רעוויטקעלָאק רעד ןעוועג זיא עלעטעטש סָאד

 -ָאר ,ןעגנולייצרעד ,סעמעָאּפ ליפ ױזַא ןופ -- ? טנייה ייז טגניז רעוו -- רעד

 םעד ןגעוו ןדייר וצ סיוא טמוק רימ ,ןגעווטסעדנופ ןוא .סעידוטש ןוא ןענַאמ

 ,ןתמא רעד ןיא ןוא .טנעקעג ןבָאה וצ סע רעטצעל רעד ןעוועג טלָאװ ךיא ךיילג

 רעטקיליטרַאפ ַא ןופ ןורא-םיתמ רעקידעלגָאװ ַא ,עטצעל יד ןופ רענייא ךיא ןיב

 .טלעוו

 ןעמעלַא ןיא לייוו ,ןענעקרעד וצ רעוװש ןשטנעמ ןופ טלעוו ַא ןעוועג זיא'ס

 ןעגנונעפָאה ענעבירטעגרעביא :קידאמזוג ןוא ךעלטייד ןפוא ןקסעטָארג ַא ףיוא

 רעכעלנייוועג רעייז ןלַאפכרוד יד יוװ טקנוּפ ,טיורב ךעלגעט רעייז ןעוועג ןענעז

 רעייז ןיא :םינכש יד טימ םירחסמ ןיא ןוא טָאג טימ שינעגניד ןקיביײיא ןיא .לרוג

 וצ טסַאּפעגוצ -- רקיע רעד רעבָא ,תולד יװ רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,טײקמערָא

 .ץלַא
 רעבָא ,ןקידנסיורד ַא רַאפ עקידנסױטשּפָא ןַא לָאמ טפָא ,טלעוו עקסעטָארג ַא

 ןיא טסַאּפעגנײרַא לייוו ,עלַאדרוסבַא ןייק טשינ טרפב ןוא עשיגַארט ןייק טשינ

 רעלַאטנעדנעצסנַארט רעתמא רעדעי יװ ,ןרעכיז ןוא ןטסעפ ַא ,םעטסיס ןצנַאג ַא

 טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ ביױוהנָא ןיא זיא לטעטש סָאד לייו .טקנוּפדנַאטש

 .םלוע לש ונובר ןופ תוכלמ: ַא ןעװעג ךָאנ
 רעד ןיא .שמוח םעד ןשטייטרַאפ טנרעלעג ןיוש רימ ןבָאה רָאי ריפ וצ

 :ןעגנוביא עשיטסַאנמיג ייווצ ןכַאמ רימ ןגעלפ ,ןטלעז ןעוועג זיא'ס ,טייצ רעיירפ

 ףיוא גנוטרַאװרעד ןיא ץלַא סָאד .סעקלשזָאק עגנַאל ןכַאמ ןוא ּפָאק ןפיוא ןייטש

 ןוא ןרעקרעביא דרע יד ךיז טעװ ,העש עסיורג יד ןעמוק טעוו'ס זַא .ןחישמ

 ןפיוא ןייטש ןענָאק ןפרַאד ןעמ טעװ טוג ןטלַאה וצ ךיז ידכ ,טלָאמעד זַא ,רָאלק

 רעטנוא ןעלקייק ךיז ןלעוװ רעדיו םיתמ יד .העש לטרעפ ַא ןטסקינייװ םוצ ּפָאק

 םורַא ױזַא .םיתמה תיחת ןייטשפיוא ןלעוו ייז ווו ,םילשורי זיב דרע רעד

 ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ,ןלַאפ ייווצ וצ טיירגעגוצ זנוא ןעגנוביא ערעזנוא ןבָאה

 חישמה תאיב ןופ העש רעטצעל רעקידנעמוק רעד ןיא ןעניפעג טנָאקעג ךיז

 ץלַא -- וליפא טוט רעד ,םירוסי יד ,ןבעל ןופ ןיז רעד .הלואג רעד ןופ ןוא

 .טייקיבייא רעד ןופ בײהנָא ןַא זיא סָאװ ,ץק ןפיוא טלעטשעגנייא ןעוועג זיא

 רעייז ַא טימ ןעקנָאשַאב םגה : טקַאפ ןקידריוקרעמ ַא טרעלקרעד סָאד

 ,ןייזטסוװַאב ןשירָאטסיה ןופ ליוה ןעוועג ךָאד לטעטש סָאד זיא ,ןורכיז ןטוג

 טשינ ןוא םוטרעריטרַאמ זיולב טנעקעג סע טָאה עטכישעג רענעגייא ןייז ןופ

 ףיוא טײקנענַאטשעגּפָא ןַא רָאפ ךיז טימ טלעטש בצמ ןייז זַא ,לשמל ,טסווועג

 ןע יו טכַארטַאב טָאה ןעמ סָאװ ,ןוטֹנָא ךיז ןופ ןפוא רעד .ןרָאי רעטרעדנוה

 -לטימ ַא יװ שרעדנַא סעּפע טשינ ןעוװעג זיא ,ןשידיסח ה"ד ,ןשידיי קידתמא

 זיב ,טײקמערָא תמחמ .,ענעזָאלעגּפָא ןַא רעבָא ,"עדָאמ עשיקנַארפ, עכעלרעטלע

 עטצעל וצ יירטעג ןעװעג זיא ןעמ :;טײקכעלרעכעל רעקידנבירטַאב ַא וצ

 קידנעטש ףיוא ןופ ןוא ןשטייד רעדָא ןשיזייצנַארפ ,רבע ןטייוו ןופ ןטשער

 טייגעג טָאה דמלמ רעד ןוא שידיי טדערעג טָאה'מ .תורישע םענעדנווושרַאּפ
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 עשיזיוצנַארּפ עכעלדנעטשרַאפמוא קינייונסיוא ןענעק וצ רעדניק עניילק יד

 ,ַארט ןופ י'שר רעסיורג רעד טצונַאב ךיז טָאה סע עכלעוו טימ ,רעטרעוו

 .ןקורדסיוא עשינכעט עקידשדוק-ןושל ןרעלקוצפיוא ידכ

 -וצ עכעלטפַאשנדײל ,תוצראה םע עקידנשַאררעביא ןוא ןשינעטנעק עפיט

 -ַאפ רעקיטסייג רענעסעזַאב ַא ,עטכישעג רעטנַאקַאב קינייו ַא וצ טייקנדנובעג

 ןופ עיכרַארעיה ַא ,ןצונ עלעירעטַאמ ןופ רעגַאב רעכעלדימרעדמוא ןוא םזיטַאנ

 ןכורּפשרעדיװ עקיזָאד יד --- טשינרָאג ןיא סָאמ ןייק ןסיוו טשינ סָאד ןוא ןטרעוו

 ןופ עיצַאזיליויצ יד ךיוא יו ,לטעטש ןופ רעטקַארַאכ םעד טמיטשַאב ןבָאה

 .עּפָאריײא-חרזמ ןופ םוטנדיי ןשיזנכשא

 ןעמוקעגפיוא זיא טרעדנוהרָאי ןטעצעביז ןופ סעפָארטסַאטַאק יד ןטימ ןיא

 רָאנ ךיז טָאה סע .יבצ יתבש ךיז טפור רע .ָאד ןיוש זיא חישמ : טייקרעכיז ַא

 ףיול ןיא .םילשורי ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןופ עטַאד ַא ןעמיטשַאב ןיא טלדנַאהעג

 יד טגלָאפרַאפ גנונעפָאה רעשלַאפ רעד ןופ םס רעד טָאה ןרָאי רעקילדנעצ ןופ

 -נפרָאװרַאפ יד ןיא יו טקנוּפ ָאנרָאװיל ןיא ,םַאדרעטסמַא ןיא תוחומ עשידיי

 ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעגנָא זיא ךיז ןּפַאכקירוצ סָאד .עניַארקוא ןופ רעפרעד עטס

 וע ױזַא יו טסוװעג טשינ ןבָאה םינבר יד .ךעלרעפעגטיוט ןעוועג זיא ןוא

 זיא טײקמערָא יד רעבָא ,טגלָאפעג ייז ןבָאה עכייר יד ,ןטסיירט וצ ןוא ןלייה

 רעד וליפא ,ץעזעג ַא יו רעמ סעּפע טפרַאדַאב טָאה'מ .ענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג

 ןפלָאהעג טשינ רעמ ןיוש טָאה גנוזיילסיוא ןַא ןֹופ גָאזוצ

 ןופ בייהנָא ןריובעג ,בוט-םש-לעב ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,לארשי

 ןופ ןַאמ רעד ןעוועג זיא ,עילָאדָאּפ ןיא לטעטש ַא ןיא טרעדנוהרָאי ןטעצכַא

 עטסקיטיינ יד ןכָארּפשטנַא טָאה ערעל ןייז .טפַאשרבח רעפיט ןוא תודדובתה

 .טכער ַא ןיא רדסכ ןבעל וצ ןעגנוווצעג זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ ןשינעפרעדַאב

 טָאה תודיסח יד .תופידר יילרעלכ גָאט ןדעי ןייטשוצסיוא ןוא בצמ ןזָאל

 ,טסיירט ןופ טָאג ןשירפ ַא וצ געוו ַא טנפעעג ,םזיציטסימ םעיינ ַא ןטָאבעגנָא

 יד ןיא ןענופעג טשינ םיא טָאה'מ .םינבר ןופ טשינ ,ןשטנעמ עניילק ןופ טָאג ַא

 -עגייא רעד ןיא טקעדטנַא םיא טָאה טכוזעג םיא טָאה סע רעוו טרעיינ ,םירפס

 ןסייה ַא ןיא "םיא טימ ךיז ןדניברַאפ, ןענָאק טפרַאדַאב רָאנ טָאה ןעמ .המשנ רענ

 רעד .דסח ,םענייא ןדעי ןטגָאזעגוצ ןיא "םיא טימ ןקינייארַאפ ךיז, ,ןביולג

 סע ןעוו טָאה'מ סָאװ ,גנוגעווַאב עכעלרעדנווו עמַאס יד ןפַאשעג טָאה ט"שעב

 ןעמערוטש סָאװ ,עמערָא ןופ ,טָאג ןיא עטבילרַאפ ןופ גנוגעװַאב ַא :טנעקעג זיא

 ,םלוע-ארוב םעד ,ןקיטכעמלַא םעד ןזיילסיוא ןוא ןטסיירט וצ ידכ ,למיה םעד

 .טלעוו רענעגייא ןייז ןיא רעלגָאוװ ַא זיא סָאװ

 -לייט זיא סָאװ ,םזיקידצ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ לענש זיא גנוגעוװַאב יד

 םענדָאמ ַא ןופ טפעשעג ַא ,יײרעכַאמ-םיסנ רעשירערַאנּפָא זיב ןעגנַאגרעד לָאמ

 רעקיטרַאנגייא ןופ לַאװק רעיינ ַא ןרָאװעג טרָאפ רעבָא זיא תודיסח .ןבױלגרעבַא

 סָאד עכלעוו ןיא ,תוחוכ עשיריל ,עשיטעָאּפ ןופ לַאװק ַא עיצַאזיליוויצ

 .טיורב ןיא יוװ ױזַא טקיטיינעג ךיז טָאה קלָאפ

 -ןעהעש דָאר ןיא טצנַאטעג ןשטנעמ יד ןבָאה םינוגינ עסיז קידנעגניז

 סרעטכייל עסיורג יד ןיא טכיל יד יװ םעד ךָאנ ךיוא .ךעלדימרעדמוא גנַאל

 ,ןסייו ןיא רעצנעט םעד טגלָאפעגכָאנ ןגיוא עניימ ןבָאה ,ןשָאלעגסיױוא ךיז ןבָאה

 -- קיצכַא יד רעביא ןיוש -- ךורב עדייז-רעטלע ןיימ : ןיישטכיל ןטייוו ַא יוװ

 זיוה ןיא סטכַאנ וצ קיטיירפ ןעמוקעג ןוא דובכ םעד ןָאטעגנָא לָאמַא זנוא טָאה
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 טָאה רע לייו ,רענעטלעז ץלַא ןפָארטעג טָאה שינעעשעג ַאזַא .רעטָאפ ןיימ ןופ

 טָאה רע !ןענרעל וצ טַאהעג ךָאנ רע טָאה ליפ ױזַא :טַאהעג טשינ טייצ ןייק

 טָאה םירפס יד ןופ ךיז טרעטייורעד .ןרעלקוצפיוא תודוס ךס ַא טַאהעג ךָאנ

 םעד ןייז חמשמ, ףרַאד רע זַא ,טליפעג טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד זיולב ךיז רע

 ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא זנוא וצ ןעמוקעג רע זיא טלָאמעד רָאנ ."םלוע ארוב

 .בוט-םוי

 טגעלפ רע ןעוו ,גָאט רַאפ רעסיוא ,ןסיורד ןיא ןעזעג םיא ןעמ טָאה ןטלעז

 םיא טָאה טָאג טימ טייקשימייה ןייז ,תודיחיב טנװַאדעג טָאה רע .הווקמ ןיא ןייג

 יװ ,רעטָאפ ןיימ רַאפ .ןצעמע ךָאנ ןופ טייהנזעוונָא יד ןגָארטרַאפ טזָאלעג טשינ

 -ידלודעגמוא ןַא ,רערעל רעגנערטש ַא ןעוועג רע זיא ,ןיז ענעגייא ענייז רַאפ

 ןעמ יװ ךעלפיײרגַאבמוא ןעוועג םיא רַאפ זיא ןבעל ץנַאג ןייז ןופ ךשמ ןיא .רעק

 טשינ ןוא ןבעל קיאור ןָאק ןעמ יװ ןוא .ןייטשרַאפ טשינ ,ןסיו טשינ ןָאק

 עגר עדעי טיירג ךיז ןטלַאה טשינ ןוא "ןעקנופ ענעגרָאברַאפ, יד ןגעוו ןטכַארט

 .ןייז וצ םינּפ לבקמ ןחישמ

 ןופ יװ תונמחר .טָאג ףיוא רָאנ תונמחר טַאהעג רע טָאה ,ךעלטירטוצמוא

 .עכעלרעטָאפ ַא ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ןוז ַא

 -דחיתמ ַא ןעװעג סָאד זיא ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג טָאה רע זַא רעבָא

 .הולש ןוא טלעװ רעד טימ ,םורַא ןטימ ךיז ןייז

 רָאי ייוצ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ טקנוּפ ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 ,לטעטש סָאד טזָאלרַאפ רימ ןבָאה ,ןקַאזָאק יד רַאפ קידנפױלטנַא ,רעטעּפש

 ןדנָאװעג ןקילב עניימ רעטעּפש טייצ ַא טימ בָאה'כ ןעוו רעבָא .קידנעטש ףיוא

 ,טלעװ רעטכערעג ַא ןופ גנונעפָאה רעסיורג רעד וצ ,ןסקרַאמ ןוא ןלעגעה וצ

 טליפרעד ךימ ךיא בָאה ,עירָאטסיהערּפ רעד ןופ ןעמוקפיוא ךעלדנע טעװ סָאװ

 ,סעידָאלעמ ענייז ,םינוגינ ענייז .ןדייזרעטלע ןשיחישמ ןיימ ןופ לקינייא ןַא יו

 -ַאב ךימ ןבָאה ,רעדילגיוו יו ןעגנוזעג זנוא ןבָאה סעינַאינ עשיניַארקוא יד סָאװ

 :ןטיײקרעכיז עכעלרעטישרעדמוא ייווצ יוו ךיילגוצ ,םירוסי עלַא ךרוד טיילג

 לטימ ַא טימ יו שטנעמ ַא טימ ןצונַאב וצ ךיז טכער ןייק טשינ טָאה טָאג וליפא זַא

 טייקיטכערעג ןייק זיא'ס ווו ,טלעוו ַא טימ ןכַאמ םולש טשינ ףרַאד ןעמ זַא ןוא

 ,ָאטשינ

 -ולָאװעד ןופ געו םעד ןזיוועג זנוא ןופ ליפ רַאפ ןבָאה תובא עקיזָאד יד

 -ולָאװער רעד טימ ןסייררעביא ןסייהעג רעטעּפש זנוא ןבָאה ייז ךיוא ןוא עיצ

 יד ןבילבעג זדנוא זיא'ס .סַאלעגסיױא ןוא ךעלדנעש ןרָאװעג זיא יז ןעוו ,עיצ

 רַאפ ,טכַאמ רַאפ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,גנוטכַארַאפ רעד ןופ גנונָאמרעד

 .םידוביכ ןוא טפַאשרעה

 א

 ,טלעו רענעי וצ גנואיצַאב ןייז ןיא שיטעטַאּפ ןעוועג זיא לטעטש סָאד

 ןיא שינָאריא ,ןבעל-החּפשמ ןיא לענָאיצָאמע ןבירטעגרעביא ןוא לַאטנעמיטנעס

 רַאפ ןקידייטרַאפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רענייק .ןעגנואיצַאב עקירעביא עלַא

 .ןײלַא ךיז יּפלכ טשינ ,ערעדנַא דצמ טשינ ,עינָאריא רעקיזָאד רעד

 ךָאנ םיריבג ןוא עקיטכעמ יד ןופ ,ןכַאל וצ ןעמעוו ןופ ןעוועג זיא'ס ,ָאי

 -פיוא ןעמ טָאה שינעעשעג עדעי .םינצבק ןוא עטקירדרעטנוא יד ןופ יו רעמ

 רעבָא ,קיטייו טפַאשרַאפ טייקזייב .ץיו ַא רעדָא "השעמ, ַא ךרוד טרעלקעג

 ןּכָאנ טכַאל ןעמ ,ןעמ טכַאל -- טײקשירַאנ ַא דימת ריא ןיא טניפעג ןעמ יװױזַא
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 -כעלעג ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה שידיי ןיא רוטַארעטיל עסיורג יד .ןענייוו

 ןבָאה םכילע םולש ןוא םירפס-רכומ עלעדנעמ סרעטסיימ עטשרע יד .רעט

 טפָא ,הפינח ןָא ,ןעועג ןתמא רעד ןיא זיא'ס יװ ,ױזַא לטעטש סָאד ןלָאמעג

 ןדלעה יד ןיא .גנורעטיברַאפ רעקרַאטש טימ ,ןעלעדנעמ ייב ,ןוא תונמחר ןָא

 קסּפולג ןיא ןוא ןיילַא ךיז טכייל רעייז רענעייל יד ןענעקרעד רעכיב ענייז ןופ

 רָאנ ,טריטסעטָארּפ טשינ ןבָאה יז .טעטש עניילק ערעייז -- קסנַאצבַאק ןוא

 .טכַאלעג

 "ישילשה ןימינב תועסמ; ,קרעוװו עשיסַאלק יד רעדיוו טציא ןעייל ךיא זַא

 .סעלעטש יד ְךָאנ ךימ ךיא ןָאמרעד ,"תומולח-לעב רעד -- לדנעמ םחנמ, יצ

 ,דניירפ ערעייז ןוא ןרעטלע עניימ ייב רעטכעלעג ַא ןפורעגסיורַא ןבָאה סָאװ

 טגָאי סע לייו ,ןענעייל סָאד רעביא טפָא סייר ךיא .קירוצ רָאי קיצרעפ טימ

 ןופ רָאמוה רעשיריטַאס רעד .תובצע עכעלקירדסיואמוא ןַא ןָא רימ ףיוא

 םזימָאק רעד רעבָא ,טרירַאבמוא ןבילבעג זיא ןעמכילע-םולש ןוא ןעלעדנעמ

 סָאד זיולב ךיז טעז עקסַאמ רענעסירעגּפָארַא רעד רעטנוא .ןדנווושרַאפ זיא

 .טכַאל ערעדנַא סָאד ,טנייו גיוא ןייא :ייז ןגעוו ןעגניז טגעלפ ןעמ ,עשיגַארט

 ןופ עילָאכנַאלעמ יד ,ץַאזנגעק ןיא .גיוא עקידנכַאל סָאד רעמ טשינ ןיפעג ךיא

 8 ,המחנ ַא טעמכ טנייה זיא רעכיב ענייש סע'ץרּפ .ל .י

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןָאגרַאשז ַא ןופ שידיי זיא סרעטסיימ יירד יד קנַאד ַא

 -מוא טכַאמעג טשינ טָאה גנוקירדרעטנוא עשירַאצ יד ,ןיינ .ךַארּפש ַא ןיא

 -רעסיוא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה בייהנָא סנעמעוו ,גנולקיװטנַא ןַא ךעלגעמ

 -טנכעוו ,עכעלגעט -- ןטפירשטייצ עקילָאצמוא .ןעגנוכיירגרעד עכעלנייוועג

 סע .שיאערבעה ןוא שידיי ףיוא קיסעמלגער ןעניישרעד -- עכעלטַאנָאמ ,עכעל

 ךיו טָאה רעכיב ןופ טיײרּפשרַאפ רעד ,ןגַאלרַאפ עסיורג ןפַאשעג ךיז ןבָאה

 -טלעו רעד ןיא טרעוו ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא .טרטטיירבעגסיוא רדסכ

 -עייל עכעלטפַאשנדײל ןוא סרעצעזרעביא עיירטעג ןענופעג טָאה ,רוטַארעטיל

 ,רעקידלַאװעג ַא -- ןבולק-רוטלוק ,ןלוש עשידיי ןעײטשטנַא םוטעמוא .סרענ

 -יליוויצ רענרעדָאמ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןסיוו וצ גנַארד ,ןשרעהַאב וצ טשינ

 יד ןופ רעניווונייא יד ןבָאה רָאי טרעדנוה סקעז ןופ טײהנזעוװּפָא ןַא ךָאנ .עיצַאז

 גנורעטנענרעד ַא טליפעג ךיז טָאה'ס .ברעמ םוצ טרעקעגקירוצ ךיז ךעלטעטש

 .ןלַאװק עלַא ןענעפע ןָאט טעװ סָאװ ,גנילירפ ַא ןופ

 עניַארקוא ןופ םיגורה ,ךייא ךָאנ

 = ןיא שע 'ד וי טא 2 ן=

 עּפוק ןיא ענעטכַאשעג ,ךייא ךָאנ

 רעּפעינד םייב טָאטש רעד ,שטשידָארַָאה ןיא

 ! שידק

 ןגעװ ,רעטכיד רעגנוי רעד .עיצַאטיצער יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 ןילַא ךיז טניפעג ,טסוװעג טשינ ןטכענ ךָאנ ןבָאה רימ ץנעטסיזקע סנעמעוו

 ףֵניפ עניימ ןופ יורפ רעד וצ ךעלנע טשינרָאג זיא רע ,ןיינ .עניב רעד ףיוא

 טקערטשעגסיוא ,קירוצ ףיוא ּפָאק םעד ןפרָאװעג טָאה רע ךיוא רעבָא ,רָאי

 .ענעטכַאשעג יד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןעװ זדלַאה םעד

 רעד ,עיצולָאװער רעשירעיירפַאב רעד ןופ רעגָאזנָא רעד .1921 ןיװ
 ןױש רעד ,רעגנוה ןסיורג ןוא תוטיחש ערענָאיצולָאװער-רטנָאק ןופ רעטכיד
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 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטמירַאב

 רעד ןגיוא ערעזדנוא ןיא ןעזעגסיוא טָאה ןייש יוװ .שיקרַאמ ץרּפ ןסייהעג טָאה

 !עיצולָאװער רעד ןופ לאוגה ךאלמ רעשידיי

 ןענעז דנַאברַאפנטַאר ןיא :טזיילעג זיא עגַארפ יד זַא ,רע טָאה טלייצרעד

 ןיא ןטפירשפיוא טּפָא ןגָארט ןלַאזקָאװ יד) ,ערעדנַא טימ ךיילג קלָאפ ַא ןדיי יד

 ,סרעטַאעטיָאניק ,סרעטַאעט ,ןגַאלרַאפ ,ןלושכיוה ,ןלושלטימ ,ןלושסקלָאפ .(שידיי

 ,רעמ ןוא רעמ ץלַא םירעיוּפ עשידיי רַאפ דרע .שידיי ףיוא ץלַא -- ָאידַאר

 רעד ןופ רעקלעפ עלַא ןשיוצ םולש רעקיטליגדנע ןוא עלַא רַאפ טייהיירפ

 !ןעלדורּפש וצ ןבייהנָא ןלעװ ןלַאװק ַארַאפ סָאװ ,עירעּפמיא רעקילָאמַא

 ליפ ױזַא ייז רעטניה ןוא ןָאסלעגרעב דוד ,ןײטשּפָאה ,ָאקטיוװק ,שיקרַאמ

 טנרעלעגסיוא ךימ ךיא בָאה ,קרעוװ ערעייז טימ ןענעקַאב וצ ךיז ידכ !ערעדנַא

 !שידיי ןענעייל וצ

 ןיא קילבוּפער רעשידיי ַא ןופ עגַארפ יד טלעטשעג ךיז טָאה רעטעּפש

 .ןַאשזדיבָאריב ןיא הנידמ ַא ןופ ,םירק

 ךיא בָאה קסנימ ןיא לַאֹוקָאװו םעד ףיוא .,דנַאלסור ןייק ןרָאפעג ןיב'כ

 קירבַאפ רעקסנימ רעסיורג רעד ןיא :שידיי ףיוא טפירשפיוא ןַא ןעזועג עקַאט

 וועיק ןיא ;רעטעברַא עשידיי ןופ גנוטייצ ַא ןענופעג ךיא בָאה "דָאװַאזָארטקעלע;

 טשינ טָאה'ס ,גַאלרַאפ ןשהכולמ ןשידיי ןופ רעכיב ץוט ַא טפיוקעג ךיא בָאה

 עזַאב יד טריניאור ןצנַאג ןיא טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,טײטַאב ןייק טַאהעג

 רעד ייב ןטלַאהעג טָאה'ס לייוו ,ןדיי יד ןופ ץנעטסיזקע רעשימָאנָאקע רעד ןופ

 םוצ סָאװ ,טײטַאב ןייק טַאהעג טשינ טָאה'ס ;טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןיפ טרובעג

 ךעלטעטש יד ןופ רעניווונייא יד ןענייז ןַאלּפ רָאיףניפ ןטשרע ןופ בײהנָא

 בירקמ ןעמ זומ רוד ןייא .למוט ַא ןָא ,טייהרעליטש .,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיוא

 יו ןיא ןעגנַאגעג טנגוי יד זיא רעבָא רַאפרעד ,קירעיורט זיא'ס זַא רָאלק .ןייז

 ןי; .קסרָאגָאטינגַאמ ןייק ,קסװָארטעיּפָארּפעינד ןייק ,סַאבנָאד ןופ סעטכַאש

 טָאװ לּפָאטרַאק ןופ קעז ןיא :ּפיט ןקסעטָארג ַא טנגעגַאב ךיא בָאה דַארגנינעל

 ףיוא ןיד ןשידיי ןטיול ןייז רבקמ ייז ידכ ,םיתמ ןגָארטעג סעציײלּפ יד ףיוא רע

 יו ןבָארגַאב םיתמ יד טזָאל !ןרבק רעלַאגעלמוא ןַא .םלוע-תיב ןעמייהעג ַא

 ! םיתמ

 וליפַא ,טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא ? טבעלעג ךָאנ םזיטימעסיטנַא רעד טָאה

 סנטסטעּפש ,סָאװ רעבָא ?וויטקַא ןעועג סרעריפנָא יד ןענייז לָאמָאסמָאק ןיא

 .ייגרעטנוא קיטליגדנע טלעװ רענעדנווושרַאפ ַא ןופ ךעלטשער יד ןלעוװ ןגרָאמ

 -וַאלק סורעמונ רעד .לעיציפָא ןעוועג םזיטימעסיטנַא רעד זיא ןלױּפ ןיא

 רעבָא ןטנעדוטס עשידי רַאפ ןטעטיסרעווינוא יד טרַאּפשרַאפ ,לשמל ,טָאה סוז

 -רוטלוק עטיירב ַא טריטנַארַאג ןבָאה ךַאמּפָא-םולש ןופ ןטפירשרָאפ עיונעג

 -סקלָאפ ,ןטלַאטשנַאנרעל עכיײרלָאצ ןעוװעג ןענייז סע .ןדיי רַאפ עימָאנָאטױא

 ןיא סערגָארּפ טליפעג ךיז טָאה'ס .עטריזינַאגרָא טוג ,ןלושלטימ ןוא ןלוש

 -טנַא יד טָאה טױנ רעלעירעטַאמ רעסיורג רעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןעמעלַא

 עריא וצ ןבעגעגרעביא ,טנגוי ערַאברעדנוװו ַא ,גנוווש םעיינ ַא ןענופעג גנולקיוו

 .םיצוביק יד ןפַאשעג ןבָאה םיצולח עשילױוּפ יד -- עשיטסינויצ ַא :ןלַאעדיא

 רעד ןיא .עשיטסינומָאק רעדָא (עשיטסילַאיצָאס) עשיטסידנוב ַא -- לארשי ןיא

 סנליױּפ ןופ טייז רעד ייב ןגָאלשעג ךיז יז טָאה ,1929 ,עשרַאװ רעטרעגַאלַאב
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 יד ןעוו ,ןדנַאטשפיױא ןופ סעיצידַארט יד וצ יירטעג ,רעקידייטרַאפ עטצעל
 .טקינייאעג ןברָאטשעג ןענייז ,םולשב ןבעל ךיז ןשיווצ טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ

 יד ןגעוו .עקידלוש יד ,ןטקַאפ יד ןעק ןעמ .ןברוח ןגעוו ןדער טשינ ליוו'כ

 -רַא; ןעמ לי ןדנעטשמוא עסיוועג ךיוא .קיניוו וצ ןעמ טדער עקידלושטימ

 רעד ןופ עטעדניברַאפ יד 1941 זיב זיא דנַאלסור עשינכש סָאד ,לשמל : ןגייווש

 עקיטכעמ יד ;ןלױוּפ ןופ ןדיי יד ןעװעטַאר טנָאקעג טָאה ,עּפָאריײא רעשירעלטיה

 ףפלעה טנַאקעג טלָאװ ,לַארטײנ 1941 רעבמעצעד זיב ,עקירעמַא

 ןשידָאטעמ ןופ טכענ ןוא געט עקילָאצמוא יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע תעב

 -רַאפ ןעוועג ,טלעװ רעד ןטימ ןיא קלָאפ ץנַאג ַא ,תונברק יד ןענעז ,דרָאמ

 קידיײל יוװ ,םולח-קערש ןטשרע ןייז ןיא דניק ַא יװ טמַאזנייארַאפ ,טמַאזנייא

 ; ןופ עטענַאלּפ עקיזָאד יד ,תונברק יד ןופ קילב ןטצעל ןרַאפ ,ןעװעג זיא

 !ןשינעפעשַאב עכעלשטנעמ ןָאילימ 400 דרַאילימ

 בָאה ,טנָארּפ ןופ סעיינ עטצעל יד ָאידַאר םייב קידנּפַאכ טכַאנ עסיוועג ַא

 -עכייצסיועג עיינ ַא טמיטשַאב ןעמ טָאה דנַאלסור ןיא זַא ,טסווורעד ךיז ךיא

 ,ךעלכיולגמוא ױזַא ןעוועג זיא סעיינ יד ,רעדרָא-יקצינלעימכ ןַאדגָאב ַא :גנונ

 וצ ידכ ,ןכַארּפש ערעדנַא ייווצ ןיא העידי עבלעז יד ןרעה טזומעג בָאה'כ זַא

 ,טייקיטכיר ריא ןיא ןביילג

 -רַאמ שרעדנַא ץעמע יװ רעמ :ָאטשינ קפס ןייק זיא ,1952 ןיא ,טציא

 יד רע טקידנערַאפ סָאד ,גנונעכייצסיוא עקיזָאד יד ןגָארט וצ ןילַאטס טניד

 .קירוצ רָאי 300 טימ ןביוהעגנָא טָאה ןקַאזָאק יד ןופ ןַאמַאטַא רעד סָאװ ,הכאלמ

 עיזיו רעשיגָאלָאָאז ַא ןופ טַאטלוזער ַא ןעװעג זיא גנולדנַאה סרעלטיה

 ןקיבױלגמוא םעד ןטכינרַאפ טלָאװעג טָאה יקצינלעימכ ;ןימ ןכעלשטנעמ ןופ

 טָאװ רע ,יליװשַאגושזד ;םענװַאלסָאװַארּפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ םיא רעדָא דיי

 -ַארטסינימדַא ךרוד טייקשידיי יד םוא טגנערב רע : הרירב ןייק טזָאלעג טשינ

 -ייװ זיא טשינ ןכלעוו ןופ טָאברַאפ ,גנוטײרּפשעצ ,גנוקישרַאפ : ןעלטימ עוויט

 עשידי' יד ןדנווושרַאפ ןענייז ןגרָאמ ףיוא טנייה ןופ טעמכ .קורדסיוא םענעג

 ץרּפ ,סרעביירש עשידיי יד ןוא .ןגַאלרַאפ יד ,רעכיב יד ןכיילג סָאד ,ןלַאנרושז

 ןריטסיזקע סעלוש עשידיי יד ?טיוט ?ַאמילָאק ןיא ,טציא רע זיא ווו ,שיקרַאמ

 טלייטרוארַאפ ןעמ ,ןעמ טקידלושַאב ןעגנוטייצ עשיטעיווָאס יד ןיא .רעמ טשינ

 טקעלּפטנַא ןעמ םַאטשּפָא ןשידיי סנעמעוו ,ןטילָאּפָאמסָאק יד עיצַאלעּפַא ןָא

 ךרוד ןדיי יד טנכיײיצַאב ןרעוו ױזַא --- ?ןטרָאּפסַאּפ ןָא ןענױשרַאּפ, .ךעלטנפע

 םעד טצונַאב ךַארּפש עלעיציפָא יד ךיוא .סעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ ןעגנוטייצ יד

 ,ןעּפוי; ןעוועג זיא'ס יו טרָאװלדיז ַאזַא שיסור ףיוא ,"דישז, .קורדסיוא ןקיזָאד

 ןדיי יד ןענעז "טַאר ןטשרעבייא , ןופ ."יערוועי; ףירגַאב םעד טּפָא טייברַאפ

 טכַאמרַאּפ ןרעוװ סנטסָאּפ עקידנטיידַאב בור סָאד .ןדנווושרַאפ ןצנַאג ןיא טעמכ

 ,ייז רַאפ

 ןבָאװ ,1940 ןיא ןטיבעג ענעדיישרַאפ ןריסקענַא ןכָאנ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא

 -+ ץיצַאּפוקָא רעשיטסיצַאנ רעד ןוא המחלמ רעד ךָאנ ,ןדיי ןָאילימ 5 טבעלעג

 תמח:ו טשינ .ןדניוושרַאפ ייב ןטלַאה ייז .טנזיוט טרעדנוה טכַא ןָאילימ ַא זיולב

 טעוװ םישזער רערַאטילַאטָאט רעד .שיזיפ רָאנ ,עיצַאלימיסַא רענעגנוווצעגפיוא

 ױזַא ךָאנ ,ייז ןוא זיא רע סָאװ זיא רע לייו ,ץנעטסיזקע רעייז ןדיילרַאפ טשינ

 קלָאפ ַא יװ גנוטײרּפשעצ רעייז .ןענעז ייז יו ױזַא ןבילבעג ןענעז ,םילוגלג ליפ
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 רעד טימ ןקיטכערַאב סָאד טעװ ןעמ יצ .עיצַאדיוװקיל רעייז ףיוא גָאזנָא ןַא זיא

 ןָא ןענױשרַאּפ, יד ,"תובא ןָא ןטילָאּפָאמסָאק , יד ןקיליטרַאפ וצ טייקידנעווטיונ

 -ויצ-ןטסיקצָארט, יד ןופ גנורעוושרַאפ יד ןטכינרַאפ וצ רעדָא ,"ןטרָאּפסַאּפ

 -סיוא ןרעדנַא טשינ ןכלעוו רעטנוא יצ -- (רעדנעל-ןטילעטַאס יד ןיא) "ןטסינ

 ןדניוושרַאפ ןלעװ דנַאברַאפנטַאר ןיא ןדיי יד !קיטכיװ טשינ זיא סָאד ,דייר

 ףיוא ןדיי ןכַאמ ןווורּפ ןלעוװ סע סָאװ םעד רעסיוא !שער ַא ןָא ,ןרעמַאקדזַאג ןָא

 עבלעז יד ןבָאה טעװ סָאד :טעּפש וצ ןייז רשפא ןיוש טעװ סע ןעוו ,טלעוו רעד

 .ַאולב ןופ םישודק יד ךָאנ ןדייז ןיימ ןופ תינעת רעד יװ ,גנוקריוו עשיטקַארּפ

 .1171 רָאי ןופ תונברק 51 ןגעוװ טלדנַאהעג טלָאמעד ךיז טָאה סע

 .ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ ייווצ ןָאק ןיא ןעייטש טציא

 ןופ תוכז ןיא ןקידיײטרַאפ ןענָאק טשינ זדנוא טעװ ןיײלַא טָאג וליפַא

 .טנרָאװעג ןייז טשינ

 1952 "גוי ,זירַאּפ

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רעברעּפס סענַאמ
 ,ווָאטָאלבַאז ןיא 1905 רעבמעצעד ןט-12 םעד
 טרעהעגנָא טלַאמעד טָאה סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ
 .עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד וצ
 -רַאפ רע טָאה ןרָאי-טנגוי ןוא -רעדניק יד
 "יש ַא ןרָאװעג זיא רע ווװ ,ןיוװ ןיא טכַארב
 םעד ןופ רעטעברַאטימ ךָאנרעד ןוא רעל
 רָאי ןיא .רעלדַא דערפלַא גָאלָאכיסּפ ןסיורג
 דערפלַא, סרעברעּפס ןענישרעד זיא 6
 רַאי ַא ."ערעל ןייז ןוא שטנעמ רעד ,רעלדַא
 ןבעג וצ ןביוהעגנָא רעברעּפס טָאה רעטעּפש
 ןגעוו סעיצקעל ןילרעב ןופ ןלוש-ךיוה יד ןיא
 1932 רָאי ןיא .עיגָאלָאכיסּפ רעלעודיווידניא
 ןופ ןוא עיװַאלסָאגוי ןייק טרירגימע רע טָאה
 .זירַאּפ ןופ בשות ַא רע זיא 4

 רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1928 ןיא
 ןופ זילַאנַא םוצ , :ןעייסע ענייז ןופ דנַאב
 יד , גנולמַאז-ןעייסע יד ךָאנרעד ,"עינַאריט
 ."עטַאיּפ-סעליכַא

 ןבעגעגסױרַא רעברעּפס טָאה גירק ןכָאנ
 "ןרָאד רעטנערברַאפ רעד , :ןענַאמָאר יד
 (1950) "טנורגּפָא רעד יו רעפיט,, ,(1949)
 -לעוו ,(1952ג) "עטכוב ענעריולרַאפ יד , ןוא
 עיגָאלירט סלַא ןענישרעד ךיוא ןענעז עכ
 "ןַאעקַא ןיא רערט ַא יװ, ןעמָאנ ןרעטנוא
(1961). 

 -ןעייסע יד ןענישרעד ןזיא 1967 ןיא

 -טלעוו רעכעלגעטיגָאט רעד וצ, גנולמַאז

 / ,רעלדַא דערפלַא --  1971 ןיא ןוא "עטכישעג

 1 / "עיגָאלָאכיסּפ רעד ןופ טנלע רעד רעדָא

 0000 רעברעּפס טלַאה טנעמָאמ ןקיטציא ןיא
 4// א / -ַאס ןופ גנולמַאז עיינ ַא ןקידנערַאפ םייב
 0077 ןלעװ סָאװ ,ןעייסע עשיגָאלַאכיסּפ-לַאיצ
 ןוא שטנעמ רעד , לטיט ןרעטנוא ןעניישרעד
 ."םישעמ ענייז

 ןענעז רעברעּפס סענַאמ ןופ רעכיב יד
 .ןכַארּפש ליפ ןיא ןענישרעד



 ןיא מל ד עמ

 ף יע בע יא
 סע ןעמָאנ סנעמעוו רעלָאמ רעשידיי א ,ףלָאװ רעדורב רערעטלע ןיימ

 זיא ,עשרַאו ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בייהנָא ןיא ןייגוצפיוא ןביוהעגנָא טָאה

 ןשטייד יד ןופ סעיצקַא יד תעב ,קָאטסילַאיב ןיא ,1943 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא

 .רָאי קיסיירד ןוא ףניפ ןעוועג טלַא זיא רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק

 ןַא סנייז ןיא ,עגַארּפ ןיא ץעגרע לייט ַא :ןדנּוװשרַאפ ןענעז רעדליב ענייז עלַא

 ןעגנורידרַאבמָאב יד תעב ןרָאװעג טנערברַאפ זיא לייט רעדנַא ןַא ,עילעטַא

 קרעװ יד ןעניפעגוצּפָא ןעגנולעג טשינ טציא זיב רימ זיא סע .עשרַאװ ןופ

 ןוא ןרענָאיצקעלַאק ענעדיישרַאפ ייב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעדורב ןיימ ןופ

 -ַאטס רָאטַאנעס םעה .,רעוט-.ס.ּפ.ּפ םייב ייז ןשיוװצ ,יײרעלָאמ ןופ רעבָאהביל

 רָאנ ןענופעג ןוא קרעוו ענייז טכוזעג ןרָאי עגנַאל בָאה ךיא .רענזָאּפ וַאלסינ

 טימ ,קילב ןפרַאש ַא טימ דיי-ספרָאד ַא ןופ טערטרָאּפ ןקיצנייא ןוא ןייא

 ,ןגיוא עטכַאמרַאפ-בלַאה יד ףיוא ןענעטָאש עכלעו ןעמערב עטזָאלעגּפָארַא

 סָאד ןייא טמער סָאװ דרָאב רעיורג רעד ןוא ןרעטש ןטשטיינקעג םעד טימ

 ,טייקשידרע ןַא ןופ שימעג ַא זיא סע .לױנקעג-לָאװ ַא טימ יװ ױזַא םיִנּפ

 ןעקרעד ךיא .ָאי .טָאּפש ןוא טפַאשגולק עשיפרָאד ,תונשקע ,טייקידמיליהת

 .רעגיינ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא טָאּפש ןכעלטימעג ַא דיי ןופ קילּב םעד ןיא

 עלעטעטש ןיא ,1932 רָאי ןיא ןברַאפלײא ןיא ןלָאמעג זיא דליב סָאד

 -פיוא ןורּכז ןופ טציא וװרּפ ךיא ןוא רימ ייב ךיז טניפעג סע .ןישטַאכָאס

 ןיימ ןופ ןעוועג טקריװַאב ױזַא ןענייז עכלעוו ,עניימ ןרָאי-רעדניק ענעי ןבעל

 .ףלָאװ רעדורב ןרעטלע

 -נַאוצ ןוא ריפ ,ףלָאװ רעדורב ןיימ .רָאי 16 ןעוועג טלַא טלָאמעד ןיב ךיא

 .ןישטאכָאס עלעטעטש ןיא גָאט רעקינוז רעליטש ַא ןעוועג זיא סע .רָאי קיצ

 ןימ טָאה ןלָאמעג .לטעטש םעד רעסױא ןלָאמ קעװַא ןעמַאװצ ןענעז רימ

 סָאד ןשיוט ןוא ןברַאפ יד ןגָארט םייב ףליהעג ןייז ןעוועג ןיב ךיא .רעדורב

 .ןרילָאק-לערַאװקַא יד רַאפ רעסַאװ

 -לעוו סור ןטלַא ןַא ייב ײרעלָאמ ןענרעל ןביוהעגנָא טלָאמעד ןיוש בָאה ךיא

 ןופ ךיוא ןוא ָאװעשזַאטוג ןופ לביטש-דלַאװ ַא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רעּכ

 -עג זיא רע תעב ,ָאקדוב ףסוי רעקיפַארג ןשידיי ןטנַאקַאב םעד ייב טייצ וצ טייצ

 .ןרעמוז יד ןיא קסנָאלּפ זייק ןילרעב ןופ ןעמוק

 ןעועג דימת ןענעז רעדורב ןיימ ןלָאמעג טָאה סע עכלעװ ןשזַאזייּפ יד

 רעטנעצ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןרוגיפ עכעלשטנעמ ןופ טריריּפסניא

 -סיוא ןַא ,רעטינש-ייה ַא ,רעדלעפ יד ףױא סעטרעיוּפ :טּפַאשדנַאל רעד ןופ

 .רעױּפ רעסעװרָאב ַא ןבענרעד ןוא רעקַא ןַא טימ ןגָאװ-דלעפ רעטנַאּפשעג

 ןטייקטייו יד ,תובחר טַאהעג ןבָאה עכלעוו ןטּפַאשדנַאל טכוזעג בָאה ךיא

 ןטסנעלק ןיא חטש רעמ סָאװ ןעמענניײרַא טלָאװעג בָאה ךיא .טקָאלעג ךימ ןבָאה

 -נײרַא טלָאװעג ךיא בָאה עצנַאג ןטסרָאיװ .ןלָאמעג רָאנ בָאה ךיא סָאװ לדליב

 .ןגיוב-לָאטסירב ןטלטרעפעג םעניילק םעד ןיא ןסַאּפ
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 שזַאזייּפ םעד ןעזעג טַאה רע .טרּפ םעד טכוזעג טַאה ףלַאװ רעדורב ןיימ

 גנודניברַאפ ןיא שזַאזיײּפ םעד ןעזעג בָאה ךיא .שטנעמ ןטימ גנודניברַאפ ןיא

 .סכעלדנעמוא ןוא טייוו סעּפע טימ

 ןטלַאהרַאפ זדנוא טָאה רעדלעפ יד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ תעב

 -נָא סעכלעזַא ןוא סנױזַא ץע טָאה סָאװ, :טגָאזעג ןוא סרעטעפ יד ןופ רענייא

 -עג ,טקוקעג טַאה רע .לערַאװקַא ןיימ ןזיועג ךיא בָאה טשרעוצ "7 ןלַאמעג

 זיא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא בָאה ךיא ןעוו ןוא דרָאב יד טמעקעג ,ךיז טשודיח

 .קרַאמ ןטימ ןיא ןעוועג זיא סע .,ןדיי לצנערק ַא זדנוא םורַא ןענַאטשעג ןיוש

 עכעלטימעג ַא ןוא "עינדעיבָאא יד ןעגנולקענּפָא טַאהעג טָאה רעטסיולק רעד

 .ןישטַאכַאס רעביא טײרּפשעג קירעפעלש ךיז טָאה טייקליטש עקידלטעטשניילק

 רעטעפ רעד טנקסּפעג טַאה -- "קידייל ךָאד זיא סע .ַאד טשינרַאג ךַאד זיא סע;

 דליב ןייד ןיא ךַאד זיא סע; .ּפעק יד טימ טלקַאשעגוצ ןבָאה ןדיי עלַא ןוא

 יד לטסעק ןייז ןופ ןעמונעגסורַא רעדורב ןיימ טָאה טלַאמעד ."ַאד טשינרַאג
 ןעלקיו טגעלפ ןעמ רעכלעוו ףיוא לװָאט עטרַאה עיורג ַא ןוא ןברַאפ-ליײיא

 ַא ףיוא ךיז ןצעזוצקעװַא ןדִיי יד ןופ םענייא ןטעבעג ןוא ,ןפַאטש ענעציס

 עכלעוו יורטש יד ןגיּפשעגסיױא טַאה דַיי רעד .ןלָאמ םיא ליוו רע לייוו ,לּפערט

 ןטסַאניבַארד םענעדָאלעגנָא -ךיוה ַא ןופ ןגױצעגסױרַא טַאהעג סָאװרַאנ טָאה רע

 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ךַאנרעד ,טכַארטַאב זדנוא שיטַאּפש ןוא ןגָאװ

 .ןגיטש יד

 וליפא טשיטעג טשינ טָאה רע ,קילײא ןלַאמעג םיא טַאה רעדורב ןיימ

 םיא ןוא לזדנעּפ ַא ןשַאװעגסיױוא ךיג ףיוא ךיא בָאה לַאמ עכעלטע .;?עלזדנעּפ יד

 ןייז ,ןרעטש םעד טשטיינקעג טָאה דַיײ-ספרַאד רעד .טגײלעגקעװַא קידנגייווש

 לױנק-לָאװ ַא יו ןעזעגסיוא טשינ רעמ ןיוש טָאה דרַאב עסייוו עטרעדָאנקעצ

 ןעמוקעגפיוא זיא סע ןוא ןעגנַאגרַאפ זיא טַאּפש רעד .ץנַארק-לבָאנק ַא יװ רַאנ

 .רעגיינ ַא ,גרַאז ַא סעּפע

 ןּפלל עקידתונשקע עלָאמש יד .טמעטַא ליומ ןייז יו ןעזעג בַאה ךיא

 רע טָאה לַאמ לייט .טפול טלעפעגסיוא םיא טלַאװ סע יװ טגעװַאב ךיז ןבַאה
 -ניז ךיא :טגָאזעג טלַאװ רע יװ טקוקעגנַא ךימ ןוא גיוא ןייא טנפעעצ טיירב
 טשינ דניז ַא זיא ןמזה לוטיב .ןדערנייא ךיז טזַאלעג ןוא ךייא טימ ןעמַאזוצ קיד

 ייכענ .ךא יוװ ןדיי-םיליהת עכלעזַא רַאפ ךיוא רָאנ ,רענרעלליווו רַאפ זיולב

 .רפס ַא טלטעלבעג ןוא לוש ןיא ןסעזעג רעסעב ךיא טלַאװ

 ךיז טַאה ףלָאװ רעדורב ןיימ ךיוא רַאנ ,ךיא זיולב טשינ זַא ,סיוא טזייוו

 -עגקעװַא ןוא דיי םעד ןטלַאהרַאפ טָאה רע יאמלה קידלוש טליפעג

 זיא סָאװ סַאג ןטימ ןיא ךעלּפערט יד ףיױוא סַאּפ-ןוא-טסוּפ ױזַא םיא טצעז
 טלַאמ ןיז סעטיא-הרש* .עקירעגיײנ טימ לופ טציא זיא סָאװ ןוא קידייל ןעוועג

 -רַאּפ רעד ןוא עלייוו ַא ךָאנ .טעברַאעג קילײא טָאה רעדורב ןיימ ."ּפַא ןצעמע
 .ןרעװ קיטרַאפ טעװו טערט

 -עגפיוא ךיז טָאה רע .ףוס םייב ןיוש זיא סע זַא ,טליפעג טָאה דיי רעד
 .סָאװ ךעסייווש .דליב םעד ףױא ןַָאט-קילב ַא טלָאװעג טשינ וליפא ןוא ןביוה
 טלַאװעג ךיז בָאה'כ לייוו רָאנ ,ריד בילוצ ױזַא טשינ ןַאטעג סַאד בַאה ךיא
 .."ריד ףיוא טלַאפ דניז יד ,אלימ ...ןעורּפַא

 ּצ

 ןרָאא עטסירפ ענייז ןיא ףלַאװ טָאה ,רעלָאמ סלַא ןייגוצפיוא ןבױהעגנַא

 -דנוא ןופ טנעװ עטכלַאקעג יד ףיוא טנכייצעג ליוק טימ רע טָאה רָאי סקעז וצ
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 שזַא טָאה רעטומ ןיימ ןוא חסּפ ברע ןעוועג זיא סע .לגייפ ײלרעלַא םייה רעז

 ַא ,לגייפ עשילרעטסיוא טימ טנעוו יד ןרימשרַאפ? .עדַאסָאד רַאפ טנייוועג

 שא = 8 הנותח-לגייפ ַא ? ךייא ייב סע ןזיא סָאװ ? עטַאשט עצנַאג

 ןשַאו טזומעג טַאה ןעמ .רעטכעלעג ַא ןיא ןכַארבעגסיױא ןוא טגערפעג עטנכש

 טכַא וצ .ןלַאפעגוצ חסּפ רעד ןעוועג ןיוש זיא ַאד ןוא ןכעלַאקרעביא ,טנעו יד

 ןוא תויח עשיטסַאטנַאפ רעיילב ַא טימ טעװעסירעג רעדורב ןיימ טָאה רַאי

 .ןטערטרַאּפ עטשרע יד טכַאמעג ןיוש רע טָאה רָאי ףלעווצ וצ
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 -ַאב זיא ןעמַאנ ןייז ,טכירעגמוא ןעגנַאגעגפיוא זיא לטעטש ןיא םור ןייז

 טָאה סע .קסנַאלּפ ןוא ןישטַאכַאס םורַא ףייה עשיצירּפ עלַא ןיא ןרָאװעג טנַאק
 טָאה ,םײהַא ןרעש זדנוא ןעמוקעג זיא סָאװ רערעש רעד :ױזַא ןביוהעגנָא ךיז

 טָאה רע .לגניי ןקירָאי ףלעווצ םעד ,ףלַאװ רעדורב ןיימ ןופ רעדליב יד ןעזעג

 רעד ןיא ךיז ייב ןעגנַאהעגפיוא ייז ןוא רעדליב-לערַאװקַא עכעלטע ןעמונעג

 חלג רעד לעװש רעזדנוא ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה גָאט םענייש ַא ןיא .ערוזַאר

 רעד טימ רעטסיולק םעד ןלָאמעג טָאה ןוז רעיא :ןעמַאמ ןיימ טגָאזעג ןוא

 זיא חלג רעד .דליב סָאד רימ טקנעש .ןעמערנייא סָאד ליוו ךיא .עינַאבעלּפ

 -עג זיא סע יו געט יירד ןייק ךרוד טשינ זיא סע ןוא דליב םעד טימ קעװַא

 רעדורב ןיימ טריפעגקעװַא ןוא שטָאק ןייז טימ ץירּפ רעװעשזַאטוג רעד ןעמוק

 טריפעגקירוצ םיא ןעמ טָאה טכַאנרַאפ .ףיוה ןייז ןלַאמ וצ ףיוא ךיז וצ ףלַאװ

 רעד .סעטָאלז ענרעבליז ןוא רעטוּפ ,ןוה ַא ,סענרַאב שיק ַא ;תונתמ טימ

 ןייא ןופ טריפעג םיא ןעמ טָאה טציא .ךיג ןעגנַאגעגפיוא זיא רענייז ןעמַאנ

 ףייה יד ןלָאמעג זיולב טשינ ןיוש טַאה ףלָאװ .ןרעדנַא םוצ ףיוה ןשיצירּפ

 ןוא םיצירּפ יד ןופ ןטערטרָאּפ ,רעדניק יד ןופ ןטערטרַאּפ טכַאמעג ךיוא רַאנ

 -ַאק ןוא סעקשטירב .ןסקַאװ וצ ןבױהעגנַָא ןבַאה ןרַארַאנַאה יד .ןעיורפ ערעיײז

 טלייצרעד ךָאנרעד טָאה רעדורב ןיימ .ןרָאפעגקעװַא ןוא ןעמוקעג ןענעז סעטער

 ןענַאלַאס עשיצירּפ יד ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ םישודיח יד ןגעוו שיט םייב

 לָאמַא םיא טָאה ןעמ ביוא ,ןגערפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רעבַא ךיז טָאה ןכש רעד

 .סנסע ענעפירט טימ ןעוועג דבכמ טשינ

 רע .טעדליבעג:ךעלטלעװו ךיוא ןעװעג זיא לטעטש ןופ בר רעד

 סעיינ יד ןגעוו טדערעג ןבָאה ייז ןוא רעטַאפ ןיימ וצ ןעמוקנײרַא טּפָא טגעלפ

 -טע ףיוא שדוח ןדעי רָאנ ןעמוקעג זיא עטַאט ןיימ לייוו ,עשרַאװ ןשידִיי ןופ

 ןופ ףַארגַאילביב ַא ,גאטנעטוג ברה .טַאטש רעסיורג רעד ןופ געט עכעל

 זַא ,טימַאב ךיז גרַאז ןוא שינעדנעטשרַאפ טימ טָאה ,רוטַארעטיל רעשינבר

 טשינ ךיז לָאז ףלָאװ זַא ,טקריוװעג ןוא גנּויצרעד עשידִיי ַא ןעמוקַאב ןלָאז רימ

 הלילחו סח ןַאק סע ליוװ ,'ןטפעשעג? עשיצירּפ יד ןיא ןזָאלנײרַא ליפוצ

 וצ טמוק רע תעב לגנַיי גנוי ַא רַאפ ןעגנורעיול ןַארַאפ .טכעלש ןעמוקסיורַא

 .ןענָאלַאס ערעייז ןיא םיצירּפ יד

 ןוא וירב ַא טקישעג טַאה ,רפוס רעטנַאקַאב ַא ,עשרַאװ ןיא עדייז רעד

 -וק ףכית לָאז ,לוולעוו ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ רעדָא ,ףלַאװ זַא טגנַאלרַאפ

 קידנעגנירד ױזַא ןעשעג סָאד זיא רשפא .ןטרַאװ טשינ גָאט ןייא ןייק .ןעמ

 רשפא ןוא ,םעד ןגעוו םיא וצ ןבירשעג טָאה גאטנעטוג ברה לייוו רַאּפרעד

 עכלעוו ןשטָאק יד ןגעו טלייצרעד יאדווא טָאה רעטַאפ ןיימ לייוו רַאפרעד

 זיא רעדורב ןיימ ,ױזַא יצ ױזַא ? ןעלעװלעװ ךַאנ ןרַאפרַאפ ןייא ןיא ןטלַאה
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 רעזייווגעוו ַא ןַא ןישטַאכַאס ןיא ןבילבעג ןיב ךיא ןוא עשרַאװ ןייק קעוװַא

 רַאפ ןוא לזדנעּפ םענייר ַא ןגָארטוצרעטנוא ןעמעוו טַאהעג טשינ בַאה דיא ןוא

 ןזייוו וצ ןעמעוו ןוא ןברַאפ-לערַאװקַא יד ןופ רעזעלג יד ןשַאוװּוצסױוא ןעמעוו

 ."ַאד טשינרַאג זיא סע ּווו= רעדליב עניימ

 ןעוועג .ףלַאװ רעדורב ןיימ בילוצ טגרַאזעג ךיז ןעמ טָאה החּפשמ רעד ןיא

 -ירפ רעד ןעװעג זיא תוביס-רקיע יד ןופ ענייא ןוא וצרעד תוביס עכעלטע

 ןעוועג זיא ,רייצה .הנאמ יבצ יכדרמ ,ןיזוק סרעטָאפ ןיימ ןופ טוט רעקיטייצ
 טסנוק טרידוטשעג טָאה רעכלעוו רעלַאמ ַא ,ררושמ רעשייערבעה ַא .ןעמַאנוצ ןייז
 -דניווש ןופ רָאי 27 ןופ רעטלע ןיא ןברַאטשעג זיא סָאװ ןוא גרובסרעטעּפ ןיא

 יכדרמ ןופ רעדליב עכעלטע ןעגנַאהעג ןענעז עשרַאװ ןיא ןדייז ןיימ ייב .טכוז
 רעטָאפ סיבצ יכדרמ ןוא עדייז רעד .ןוז-ןרעדורב ןייז ןעוועג ךָאד זיא סע .יבצ

 ןייז ןוא רפוס ַא ןרָאװעג זיא עדייז ןיימ .שטיװעקשַאדַאר ןופ טמַאטשעג ןבַאה
 -ירק-הבצמ ַא :גנוקיטפעשַאב ַא ךָאנ טַאהעג טָאה רעכלעוו ,דמלמ ַא רעדורּב

 .רעצ

 טדערעג ןוא יבצ יכדרמ ןופ ןעמָאנ םעד ןטיהעגּפָא טָאה עדייז רעד

 -ןויצ יד שיט םייב ןענעייל רע טגעלפ טפַא .גנורעדנּוװַאב טימ םיא ןגעוו

 טָאה סָאװ דליב ןסיורג םעד ףיוא ןזייוונַא ןוא ןוז-ןרעדורב ןייז ןופ רעדיל
 םירפס יד .רבדמ ןיא ןמ ןביילק ןדיי :רעקלַא ןצנַאג םעד טעמכ ןעמונרַאפ

 ןטעקַאנ ןסיורג ַא ףיוא רעמיצ ןקידײל טעמכ ַא ןיא ןבירשעג עדייז רעד טָאה

 ףיוא .שולּפ ןטיור טימ עטעבעג ןלוטש עכעלטע ןוא במעד ןצרַאװש ןופ שיט

 ַא ןיא .ּפמָאל-הכונה רענרעּפוק ַא ןוא יתיוש ַא ןעגנַאהעג זיא טנַאװ רעד

 ַא ןענעװַאד ָאד טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .הרות-רפס ַא ןענַאטשעג זיא קנַאש

 .ןינמ

 ןעמוקנַא ןבױהעגנַא ןבָאה סע ןוא עשרַאװ ןייק ןרַאפעגרעבירַא זיא ףלַאװ

 -יילרָאפ טגעלפ עטַאט רעד עכלעוו שידִיי ןיא ןבירשעג ווירב עגנַאל םיא ןופ

 סרעטעפ יד .טייקרעטייה ליפ ןפורעגסױרַא ןבָאה ייז זַא ,קנעדעג ךיא .ןענע

 ןטייז יד ךיז ןטלַאהעג ןוא סעװעילַאכ-לויטש יד ןיא טשטַאּפעג שזַא ןבָאה

 "רעצניווָארּפצ ןופ ןעגנורעדליש עקיסייב ןעוװעג ןענעז סָאד .רעטכעלעג ןופ

 רעד ןופ ןוא סעלַאה יד ןופ ,"דזַאיַאז םעד ןופ ןעגנוביײרשַאב ןוא עשרַאװ ןיא

 ןעגנונעכייצ ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז ווירב יד טימ ןעמַאזוצ .סַאג עװָאלַאװ

 -עג יד ןופ ןעזסיוא סָאד ןבעגעגרעביא ןפוא ןשיריטַאס ַא ףיוא ןבָאה עכלעוו

 .ווירב יד ןיא ןּפיט עטרעדליש

 ,קחצי רעדורב ןטסטלע םעד טימ ןעמַאזוצ לוולעוו זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא

 ןעגנַאגעגנָא זיא סע זַא ןוא עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג-יקסנירק רעד ןיא ןענרעל

 יד זַא ןעוועג םיכסמ טָאה עדייז רעד זיב החּפשמ רעד ןיא ףמַאק רעסיורג ַא

 ןדייז ןופ יאנת רעד ...יקסנירק עיזַאנמיג רעד ןיא ןענרעל ךיז ןלָאז ךעלקינייא

 ןדייז םייב גָאט ןדעי ןענרעל וצ ןייגנייא ןלָאז ףלָאװ ןוא קחצי ןַא ,ןעוועג זיא

 .טייקשידיי עקידתמא

 רעד ןיא ײרעלַאמ ןענרעל וצ ןבױהעגנַא לוװװלעװ טָאה ןרָאי ענעי ןיא

 .עימעדַאקַא-רעלַאמ רעד ןיא ךַָאנרעד ןוא ןענעכיײצ רַאפ עלוש רעשיטָאטש

 ןלָאמ ןופ ןטסנידרַאפ טכוזעג ןוא קידנעטשבלעז ירפ ןרעװ טזומעג טָאה רע

 ןכירטש-יילב עכעלטע טימ .טסיטערטרַאּפ רעטשטנעבעג-טַאג ַא .ןטערטרַאּפ
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 -עג ןוא ןעוועג זיא חוכ ןייז .טייקכעלנע-רקיע יד ןבעגרעביא טנַאקעג רע טָאה

 טָאה רע .םינּפ עכעלשטנעמ סָאד ןבעל ןייז ןופ ףוס ןקיטייצירפ ןזיב ןבילב

 -עג סרעדנוזַאב םיא טָאה סע .שטנעמ ןטימ גנודניברַאפ ןיא טלעוו יד ןעזעג

 סעקעט עסיורג ןבילבעג ןענעז ןישטָאכַאס ןופ ךָאנ .ןטלַאטשעג עשידִיי וצ ןגיוצ
 -ּפוק ןוא ןעלטייש ןיא ןעיורפ עשידיי ןופ ,םירוחב-הבישי ןופ ןעגנונעכייצ טימ

 עשידַיי ןוא ךעלגנַי-רדח ןופ ,לוש רעד ןיא עקידנענעװַאד ןדִיי ןופ ,סעק

 .רעזייה יד רעביא ןײגמורַא ןגעלפ עכלעוו ןדיי עדנו-ענ ןוא רעלדנעה-קרַאמ

 ףעזעג לעודיווידניא ךרוד-ןוא -ךרוד רעבָא ,םזילַאער ַא ןעוװעג זיא סע

 ,רעדליב ןוא ןטערטרַאּפ עלַא יד ןורכז ןיימ ןיא סױרַא ףור ךיא תעב
 עז ,טשינ רעמ ןיוש ןריטסיוקע סָאװ ןוא ןלַאמעג טַאה רעדורב ןיימ עכלעוו
 ןוא יירשעג ַא ,גנונערַאװ עסיורג ןייא ןעוועג זיא ײרעלַאמ ןייז זַא .רָאלק ךיא
 .ןַאּפש-ןזיר טימ ןַא-טמוק סָאװ ןברוח םעד ןופ גנונַא ןַא

 רעד זיב רעדורב ןיימ טײלגַאב בָאה ךיא .1928 רָאי ןיא ןעוועג זיא סַאד

 רעטעּפש געט עכעלטע ןיא טפרַאדעג ךיז טָאה סע ּוװ ,קעטַאילביב-רעסַארג

 ןיימ .עשרַאװ ןופ רעלָאמ עשידִיי ןופ גנולעטשסיוא עוויטקעלַאק ַא ןענעפע

 -ליוק ַא ןעװעג זיא סָאד .דליב ןייא רַאנ ךיז טימ ןגָארטעג טָאה רעדורב

 ןעמ .לסקַא יד ףיוא סעדנַאס יד טימ רעגערט-רעסַאװ ןשידִיי ַא ןופ גנונעכייצ
 -כיילג םעד ןייא-ןטלַאה עכלעוו טנעה יד טשינ ,סרעמע יד ןעזעג טשינ טָאה

 םעד ןופ ּפָאק םעד ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ ,רעסַאװ סעלביק עלופ יד ןופ גָאװ

 ןדלַאה ןטרעדָאעג םעד ,טנרַאפ ןגיובעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ רעגערט-רעסַאװ

 -טנַא טָאה דליב סָאד .קרַאק ןייז ףיוא טגיל סָאװ ץליהעג םעד ןופ טסַאל יד ןוא

 ךיז טסיזמוא טלָאװ רע יו ,םעלק ןיא דיי רעד ;עידעגַארט עשידיי יד טקעלּפ

 אשמ רעד ןופ ,םעלק םעד ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ תוחוכ עטצעל יד טימ טימַאב

 -סױרַא עסיורג --- ןגיוא יד ןוא ,ןשטיינק ןיא ,לדייא םינּפ סָאד .םיא טקירד סָאװ

 .ענעלַארדעגנַא ןעלסייוו טימ עקידנרַאטש

 טפיוקרַאפ דליב סָאד ןיא גנולעטשסיוא רעד ןופ גַאט ןטשרע ןיא דלַאב

 םעד ןופ םינּפ סַאד ךיא עז רעדורב ןיימ ןגעוו טכַארט ךיא ןעוו דימּת .ןרָאוװעג

 .רעגערט-רעסַאוװ

 יד .רעדורב ןופ ןעגנונעכייצ-לוש ליפ ןעװעג ןענעז םייה רעזדנוא ןיא

 -ַאב ןוא ןלָאר-לַאטסירב יד ןעלקיווסיוא געלפ ךיא .טקַאלעג ךימ ןבַאה ןדויטע

 -עג םיפוג יד ןוא ּפעק עשיכירג יד ,ןשטנעמ עטעקַאנ עטרילוקסומ יד ןטכַארט

 .טפַארק רעשידרערעביא ןַא סעּפע ןופ עטנַאּפש

 רעדליב טנכייצעג ןוא ןלָאמעג ףלַאװ טַאה ןרַאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ןטערטרַאּפ יד טפעה-ןכייצ ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע .ןויטָאמ עלַאיצַאס ףיוא

 ןלעזעג-רעדיינש יד ןופ ,סענַאמרָאפ יד ןופ ,קסנַאלּפ ןיא רעגערט עלַא ןופ

 ןופ ךעלסעג עמערַא יד וצ ןגיוצעג םיא טָאה סע .סנירעפוקרַאפ-קרַאמ ןוא

 -דירַאי יד ןיא .רעיײגייברַאפ יד טימ ןעמַאזוצ טנכייצעג ייז טָאה רע ןוא טַאטש

 ןפרַאװנַא ןוא קרַאמ ןופ ןענַאקלַאב יד ןופ םענייא ףיוא ןציז רע טגעלפ געט

 טכַאמעג רע טַאה ןרָאי ענעי ןיא .דירַאי ןופ סענעצס טייקלענש-ץילב ַא טימ

 םור ןייז .ןדיי-טשינ ךיוא ןוא ןדיי עקידלטעטש יד ןופ ןטערטרַאּפ עקילייצמוא

 וימ ךָאנ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא ןָאיַאר ןצנַאג םעד ףיוא טײרּפשעג ךיז טָאה
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 -רַאּפ ןלַאמ ףיוא ןטעברַאפ םיא ןוא ףייה עשיצירּפ עטסטייוו יד ןופ רעדורב

 .תוחּפשמ עצנַאג ןופ ןטערט

 רע שטָאכ ,ײרעלַאמ ףיוא ןענַאטשרַאפ ךיז טָאה עדייז רעד ןיולב טשינ
 ןענעז בוטש ןיא .רעטָאפ ןיימ ךיוא רָאנ ,ןמזה לוטיב ַא יװ ןעמונעגנָא סָאד טָאה

 ךליבליײא ןייא טוג קנעדעג ךיא .ןעמער ןַא רעדליבלייא עכעלטע ןעגנַאהעג

 -ּפַא עלייו ַא ךיז טָאה סָאװ רעקעהצלַאה ַא ךיז טימ טלעטשעגרַאפ טָאה סָאװ

 םינּפ סַאד טלעטשרַאפ טנַאה ןייא טימ ןוא טעברַא רערעווש רעד ןופ טורעג
 טנעה ענייז טכיל קידרעייפ ַא טימ ןסָאגַאב ןבָאה סָאװ ,ןלַארטש-ןוז יד רַאפ

 רעצליהעג עטקַאהעגנָא ןגיל םיא םורַא .ףוג ןטעקַאנ-בלַאה ןייז ןופ ןלייט ןוא

 .קַאה יד גנַאגרַאפ-ןוז םעד ןיא טעשטשילב סע ןוא

 -פושיכ ַא טַאהעג טָאה סע .דליב םעד ןיא ןקוקנייא ךיז רימ ןגעלפ ןעהעש

 ןוא בוטש ןיא רעטצניפ טוג ןעועג ןיוש זיא סע ןעוו וליפא לייוו ,ץייר ןקיד
 ןבָאה ,ּפמָאל-ץילב יד ןדניצוצנָא טלייאעג טשינ סעּפע ךיז טָאה רעטומ ןיימ

 לופ ץלַא ךַאנ זיא סע ןוא טכיול דליב סָאד זַא ןעזעג ךעלרעּפמײשַאב עלַא רימ

 ..ןוז טימ

 ןטנַאקַאב ַא טימ רעטַאפ ןיימ ןדייר טרעהעג טפַא רימ ןבָאה םיתבש יד ןיא
 זיא סָאװ גנולעטשסיוא ןַא ןגעוו ,עשרַאװ ןופ רעלָאמ עשידיי ןגעוו ,םענייז

 -ַאב יז טָאה רעטָאפ ןיימ ןוא הלהק רעשידִיי רעד ןופ לַאז ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ

 -ורב ןיימ ןוא ךיא .רעלָאמ יד ןופ עכעלטע טנעקעג טוג טָאה רע לייוו ,טכוז

 ,דלַאּפָאעל רעדורב ןייז ןוא בילטָאג יצירואמ ןגעוו טסּוװעג ןיוש ןבַאה רעד

 ןגעוו ןעגנַאגעגמורַא ןענעז סעדנעגעל .ןענייטשנעצילג ןוא יקסווָאקנימ ןגעוו

 -רעסייק יד ןיא תיב-ןב ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,רָאטּפלוקס םעד ,ןיקסלָאקָאטנַא

 .ןצַאלַאּפ עכעל

 קרַאמ ןעמָאנ םעד טרעהעג לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה טייצ רענעי ןיא

 טימ לַאנרושז ןשידיי ַא ןזיוועג רימ טָאה רעכלעוו רעדורב ןיימ ןופ לַאגַאש

 .רעדליב סלַאגַאש ןופ סעיצקודַארּפער

 -דלאג ר"ד םעד וצ רעדורב םעד טריפעגקעװוַא לַאמַא טַאה רעטאפ רעד

 .גנולמַאז-טסנוק רעסיורג ןייז טימ ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה רעכלעוו ,םַאלפ
 ןרָאװעג טקורדנייאַאב קרַאטש רעניימ רעדורב רעד ןיא שינעגעגַאב רעד ןופ
 טכוזַאב ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .ײרעלַאמ עשיליוּפ עשיסַאלק יד טנעקעג טָאה ףלַאװ
 דימת ןבילבעג ןיב ךיא .סמואעזומ ןוא ןעגנולעטשסיוא-רעדליב עשיליוּפ יד

 רַאפ רעדורב ןיימ ןוא ןשזַאזייּפ-רעטניוו סיקסנַאמלעכ רַאפ רעטשַאררעביא ןַא
 ,טרעדנוהרַָאי ןטנצניינ ןוא ןטנצכַא ןופ רעלָאמ עשיליוּפ יד ןופ ןטערטרַאּפ יד
 רעבַא טקַאל ךימ .טשינ סע ןיא ײרעלָאמ עסיורג ןייק :ןגָאז רימ טגעלפ רע
 םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןכַאז ליפ םענַאב ןוא רוד םעד עז ךיא .םינּפ סָאד

 .שטנעמ ןופ רעטקַארַאכ

 ,עשרַאו ןיא לוש-רעלָאמ רעשיטָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא תעב

 .ײרעלַאמ רַאפ עימעדַאקַא רעד ןיא רעליש ַא ןעוועג רעדורב ןיימ ןיוש זיא

 טָאה טעברַא ןיימ ןטכַארטַאב ןתעב .טרינימַאזקע ךימ טָאה רַאסעּפָארּפ ןייז

 ןיימ ןעוװעג זיא רע .רענעכייצ רענעטלעז ַא זיא רעדורב ןייד :טגָאזעג רע

 רעבָא זיא סע .םינּפ עכעלשטנעמ סָאד זיא טײקרַאטש ןייז .רעליש רעטסעב

 לָאז .רעלַאמ-ןטערטרַאּפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןָאק רע לייוו ,רַאפעג ַא ַאד
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 עיזַאושזרוב יד עכלעוו ,ןזײרּפ עכיוה יד ןופ ןקריװַאב ןזַאל טשינ ךיז רע

 ."ןרימרָאפעד םיא ןָאק סָאד !ןטערטרַאּפ ןכַאמ רַאפ טלַאצ

 ןופ דייר יד רעדורב ןיימ ןרזחרעביא טפרַאדַאב טשינ רעבָא בָאה ךיא

 -מַאק ןלָאמ ןביױהעגנָא ןוא ןטערטרַאּפ יד ןופ קעװַא זיא ףלַאװ .רַאסעּפָארּפ ןייז

 -עגמוא ןוא ןעמולב טימ סנבעלליטש עייר ַא ןענַאטשטנַא ןענעז סע .סעיציזַאּפ

 -ַאה יד ,עילַאװ ,םוקמ רעד ;עשרַאװ ןופ ןטנגעג ןרילָאק ןיא עכייר-ךעלטנייוו

 ךעלפרעד ןופ ןשזַאזיּפ ןוא רימזוק ןופ ךעלסעג יד ,סַאג עוװָאלָאװ יד ,סעיל

 .ןרַאטוכ עשירעיוּפ ןוא ןלימ-רעסַאװ טימ ,ןישטַאכַאס םורַא

 קסנָאלּפ ןיא ןרעמוז יד טכַארברַאפ רעדורב ןיימ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 ַאקדוב ןופ ךוזַאב םעד קנעדעג ךיא .אקדוב ףסוי טימ ךיז טנגעגַאב טרַאד ןוא

 טלַאמעד טָאה ַאקדוב ףסוי .ןסעומש עגנַאל ערעייז ןוא עילעטַא סרעדורב ןיא

 םעד ןופ ןעמונעג טָאה רע עכלעוו ,ןרויװַארג ןוא ןעגנונעכייצ ענייז טיירגעג

 יו גנַאל-ןעהעש טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא .ןבעל-רעגייטש ןשידִיי רעקסנַאלּפ

 ַאקדוב ףסוי .קינייועניא ןופ שרדמ-תיב עטלַא סָאד טלָאמ רעדורב ןיימ ױזַא

 יד ןוא שדוק ןורא םעד טנכייצעג ןוא לקניוו רעדנַא ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא

 ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגָאז-םיליהת ןקיצנייא םעד טימ ןלייז ענעגיובעגסיוא

 ןעוועג טשינ זיא שמש רעד .שרדמ תיב ןיא ןענופעג גַאטימכָאנ ןקידרעמוז םעד

 -וצ רע טָאה ףוסל .ןעלסילש יד טימ טרעּפמילקעג ,טמורבעג טָאה רע .ןדירפוצ

 ףסוי וצ רעדורב ןיימ ןופ ןעגנַאגעג ןיב ךיא .קעװַא זיא ןוא ריט יד טכַאמעג

 ףיוא סױרַא ןעגנערב עדייב ױזַא יו ןעזעג ןוא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ַאקדוב

 -פיוא זיא סָאװ שרדמ תיב ןטלַא םעד ןופ טייקיטכרַאפ יד ןפוא ןרעדנוזַאב ַא

 םענייא ןופ ,קירוצ רָאי קיצפופ ןוא טרעדנוה ךרע ןַא טימ ,ןרָאװעג טיובעג

 טנרעלעג ןבַאה ַאד .חמצ המלש רפוס ןשיערבעה ןופ סעדייז-רעטלע יד ןופ

 המלש ,חמצ המלש ,םיובנירג קחצי ,ןירג דוד ,י"שר ןוא שמוח ןרַאי-לגנַיי יד ןיא

 -רַאב רעד ןוא דיגמ רענבוד רעד טנװַאדעג לָאמַא טָאה ָאד .שטיווָאקוװעל-איבל

 .הרות ירבד טגָאזעג ַאד טַאה רעוועשטיד

 ,עשרַאו ןיא טבעלעג ןוא טנרעלעג טָאה רעדורב ןיימ עכלעוו ןרָאי יד ןיא

 ןופ ןזיירק עשירעלַאמ יד ןיא ןעמַאנ ןייז ןרעװ וצ טנַאקַאב ןבױהעגנָא טָאה

 -סיוא עויטקעלַאק ןיא טלעטשעגסיוא בור סָאד טָאה רע .טָאטשטּפױה סנלױּפ

 טסנוק ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא לָאמ ליפ .ןעגנולעטש

 עשילױּפ טימ ןעמַאזװצ ןעגנולעטשסיוא ערעדנַא ןוא אטנעכַאז ןיא ךיוא ןוא

 .רעלָאמ

 "ןליוּפ ןיא רעלטסניק עשידִיי ענעמוקעגמואק קרעװ ןקידנעבייווצ ןייז ןיא

 ןגעוו ,רעקיטירק-טסנוק רעטנַאקַאב רַאג ַא ,לעדנַאס ףסוי ,רבחמ רעד טביירש

 : ןַאמ ףלַאװ

 -ַאנ רעד .עשרַאו ןיא 1908 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמ ףלָאוװ

 רעד רַאפ לָאמַא בָאה ךיא .עיצַאיצַאסַא ענדַאמ ַא סױרַא רימ ייב טפור ןַאמ ןעמ

 ןַאמ ןעמַאנ ןטימ ךיוא רעלַאמ-טסנוק ןגנוי ַא טנעקעג ןדזערד ןיא המחלמ

 יד ןעמוקַאב טָאה רע .גלָאפרעד וליפא ןוא טנַאלַאט טַאהעג טָאה רע ךיוא

 -- רעלטסניק דעגנוי ַא ןעמיורט ןַאק'ס רעכלעוו ןגעוו ,גנונעכייצסיוא עטסכעה

 .רעדליב ענייז טלעטשעגסיוא ןדזערד ןיא בָאה ךיא .גנונעכייצסיוא עשימיור יד

 ןדוערד טזַאלרַאפ ךיא בַאה טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ןופ טַאטלוזער ןיא
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 -גַאלק ןעגנַאגרעד רימ וצ ןענעז עשרַאװ ןיא .ןלױּפ ןייק טרעקעגמוא ךיז ןוא

 -עטשסיוא רעד ףיוא ןעזעג רעדליב ענייז בָאה ךיא .ןַאמ ןטייווצ ַא ןגעװ ןעג

 .סַאג ַאגולד ףיוא רעקיטסַאלּפ עשידִיי יד טנדרַאעגנייא ןבָאה סע סַאװ ,גנול

 ,רענדזערד יד יו ןלעפעג רעקינייו טשינ רימ ןענעז ,ןַאמ םעד ןופ ןטעברַא יד

 יו ,קידנרינָאיצָאמע רעמ ,רעכעלגנירּפשרוא ,רעלעניגירָא ןעוועג וליפַא ןענייז ייז

 טלטרעצעגסיוא טשינ טָאה ,דָיי רעד ,ןַאמ ףלַאװ .ןַאמ םענעי ןופ ןטעברַא יד

 סָאד ןכוז וצ ידכ זױלב טשינ טלַאמעג טָאה רע .רענעי יװ ױזַא ןברַאפ יד

 -ַאב יד ןעמוקַאבוצסױרַא ןוויטַאמ ""עסואימא ןופ טריבורּפ רָאנ ,עשירעלַאמ

 -עג סנטסניימ ןענעז רעדליב סנַאמ ףלַאװ ןופ סעמעט יד .טייקנייש ענעטלַאה

 ןלָאמעג טָאה ,ןדיי עקידנרילוקיטסעשז ןזיועג טָאה רע .ןויטָאמ עשידיי ןעוו

 -נָאק טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,רעניווונייא ענייז טימ לסעג םערָא ןַא סעּפע

 ."ןטסַארט

 עשיזיוצנַארפ יד טנעקעג טוג טָאה רעדורב ןיימ בוא טשינ סייוו ךיא

 .ײהעלַאמ עשיזיוצנַארפ ענרעדַאמ יד ללכב ןוא ןטסינַאיסערּפמיא

 .ןילרעב ןוא ןעכנימ ןופ טקריװַאב ןעוועג זיא ײרעלַאמ ןופ לוש עשיליוּפ יד

 טפַא טַאה ףלַאװ .העּפשה ןייק טַאהעג טשינ ָאד טָאה ײרעלַאמ עשיסור יד
 -יול יד תעב ןסירעגרעביא דימת םיא טָאה רעטָאפ ןיימ ןוא ןעניּפער ןופ טדערעג

 ןענַאטױועל קַאסיא ןופ גנונעכייצ-יילב ַא ןזיועג ןוא ןעניּפער ןופ ןעיירעב

 דנַאלסור ןופ רעלָאמ רעטסערג רעד? .םייה רעזדנוא ןיא ןעגנַאהעג זיא סָאװ

 .ןפלַאװ ןופ לכיימש םעד קנעדעג ךיא ייֵז דִיי ַא זיא

 -ורב רעד ןבעגעג רימ טָאה ײרעלַאמ ןיא סעיצקעל עטשרע יד ןופ ענייא

 ."סעקַאלרוב; סניּפער ןופ עיצקודַארּפער עקיברַאפ ַא ןפָא ןגעלעג זיא סע .רעד

 ןופ עיציזַאּפמָאק עכעלטנייוועגמוא יד דלודעג סיורג טימ ןזיוועג רימ טָאה רע

 יד ןעיצ יז תעב סעקַאלרוב יד ךיז טימ טלעטשעגרַאפ טָאה סָאװ ,דליב םעד

 !רעמינּפ יד ןופ ןקורדסיוא יד ןוא ןעגנוגעווַאב-ףוג יד עז; .ףיש ַא ןופ קירטש

 גנונעפָאה ,עיצַאנגיזער ,טליגכיילג ,גנולפייווצרַאפ !שינַאמרַאה ןזיא ץלַא יװ

 -עגנייא טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעד וצ גנוטכַארַאפ ןוא טלַאװער ,ןביולג ןוא

 .."תומהב-ּפעלש ןיא טלדנַאורַאפ ייז ןוא ןשטנעמ טנַאּפש

 -מוא זיא ףלָאװ רעדורב ןיימ יו םעד ךַאנ ,רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע

 ךיא תעב ,ןדִיי עקיטרַא יד טימ ןעמַאזצ ַאטעג רעקַאטסילַאיב ןיא ןעמוקעג

 ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב ,גנולעטשסיוא-ןָאזעס עסיורג ַא ןעזעג זירַאּפ ןיא בָאה

 זיא סע .רעיורט ןכעלטנייוועגמוא ןַא טליפרעד בָאה ךיא .רעטּפעלּפרַאפ ַא יװ

 ןיב ךיא .קנעדנַא סרעדורב ןיימ רימ ןיא ןעגנַאגעגפיוא קיטייו זיב ףרַאש

 -ַאב בָאה ךיא ןעוו ,עניימ ןרָאי עשילגנִיי ענעי וצ ןורכז ןיימ ןיא ןעגנַאגעגקירוצ

 -נָא ןפלָאהעג ,ןברַאפ יד ןגָארטעג ,ןישטָאכָאס ןופ ןגעוו יד ףיוא ןפלָאװ טיילג

 ןַאטביױה טלעװ סטָאג ױזַא יו טקוקעג ,ןעלזדנעּפ יד ןשַאװעג ,ןטנווייל ןעִיצ

 ןעמונַאב טשינ טשרעוצ בָאה ךיא .טייקסייוו-טנוויל רעד ןופ ןטכײלוצּפָארַא

 ןופ בצמ ַאזַא וצ טריפרעד גנולעטשסיוא-ןָאזעס יד דָארג ךימ טָאה סַאװרַאפ

 ץלַא רימ זיא ךָאנרעד .רעדורב ןיימ ןגעוו תונורכז עפרַאש ןוא רעיורט ,ורמוא

 -ייווַצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא יײרעלַאמ סרעדורב ןיימ ;ןרָאװעג רָאלק

 טנעקעג טשינ טָאה רע שטָאכ ,עשינַאזעס ַא ןעװעג זיא המחלמ-טלעוו רעט

 -ַאנ רעד ןיא שינַאזעס ןעוועג זןיא סע .רעלטסניק ןסיורג םעד ןופ ײרעלָאמ יד
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 -לזדנעּפ ןופ טייקטסיירד רעד ןיא ,טקעיבַא םעד ןופ גנוסַאפפיוא רעשירַאטַאװ

 ריא ןיא טקעלּפטנַא טשרע ךיז טָאה עכלעװ עיציזַאּפמַאק רעד ןיא .ןקעלפ

 רעמ זיא סע .ץנַאטסיד ַא ןופ טנווייל יד טכַארטַאב טַאה ןעמ ןעװ ,תומילש

 -עג טַאה ןעמ .גנופַאש יד ןעמענַאב וצ קילב ןייא טימ ןעוועג ךעלגעמ טשינ

 ןוא ןעיניל יד רעביא ןגיוא יד ןריפ ,דליב סַאד ןטכַארטַאב קידלודעג טפרַאד
 טסיב ןוא טעשזויס רעד טליישעגסיוא םעצולּפ ךיז טָאה סע ןוא ןקעלפ-ןברַאפ

 וד םערָאװ ,רעלַאמ ןרַאפ גנורעדנּוװַאב ןוא בױל טימ לופ ןייטש ןבילבעֶג

 ןוא ןפַאשטימ ,ןקעדטנַאטימ ןפלַאהעג טסַאה וד ,הנווכ ןייז טקעלּפטנַא טסַאה

 רעדליב עכלעזַא .רעפעשטימ ַא רַאנ ,רעיושוצ רעוויסַאּפ ַא טשינ רעמ טסיב
 טלָאװ רעלטסניק רעד יװ ליפעג סָאד סױרַא ןפור ןוא ןָא-ןגער ,ןריריּפסניא

 .הריצי ןייז ןופ עירעטסימ רעד וצ רעיוט ןוא ריט ריד רַאפ טנפעעג

 .ןפלַאװ רַאפ ןרַאי עטכייל ןייק ןעוװװעג טשינ ןענעז סַאד

 טשינ ךַאנ זיא ןעמ .ײרעלַאמ ןופ ןפוא ןייז ןעמונַאב ןבַאה עלַא טשינ

 ןזיירק רעװעשרַאו יד ןיא טסנוק רעד ןיא גנּוײנַאב רעד וצ ןגיוצרעד ןעוועג

 טַאה ייז ןצ .רעירפ ןרָאי טימ ךַאנ ןענַאטשרַאפ סָאד ןבַָאה סָאװ ,םידיחי ןעוועג

 -ריפ ַא טימ טַאה רעכלעוו ,ןַאימשעל טעַאּפ רעשילױּפ רעסיורג רעד טרעהעג

 סנייז וצ זירַאּפ ןופ ווירב ןבירשעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ רַאי ףניפ

 לָאז רע זַא ,ןרַאװשַאב םיא ןוא טַאנעצעמ ןכייר ַא ,עשרַאװ ןיא רעגעלרַאפ ַא

 ןענעז ייז; .ןטסינָאיסערּפמיא עשיזיוצנַארפ יד ןפיוק וצ ףיוא טלעג ןקיש םיא

 ךיא בָאה רעדייל .סנשַארג רַאפ ןפיוק ייז ןַאק ןעמ .קיליב טַאּפש זירַאּפ ןיא

 עכלעוו ,ײרעלַאמ עסיורג יד זיא סָאד .וצרעד ןטייקכעלגעמ עטסדנימ יד טשינ

 ."טשינ ןעייטשרַאפ ןזיוצנַארפ יד

 ענרעדָאמ יד ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא ךיוא רָאנ 'עשרַאװ ןיא זיולב: טשינ ,ַאי

 .ןעמונעגפיוא טשינ ײרעלַאמ

 ןפלַאװ ןעגנּוװצעג טָאה טיורב עכעלגעט סָאד ןענידרַאפ וצ לגנַארעג רעד

 עיצּפעצנַאק עיינ ןייז ןבעגניירַא ייז ןיא טלַאװעג טָאה רע .ןטערטרַאּפ ןכַאמ וצ

 רעדַא ,"ךעלנעק יו לַאז סע זַא טלַאװעג טַאה ןעמ .טנַאקעג טשינ ןוא טסנוק ןופ

 ."ענבָאדַאּפ; שידַי רעװעשרַאו םעד ןיא ןגָאז סַאד טגעלפ ןעמ יװ

 ןוא ײרעלַאמ-ןטערטרַאּפ ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה ןַאמלירפ סקילעפ

 ןייז ןטלַאהפיוא ןענַאק לָאז רע זַא ,ןעגנוימַאב עטלפייווצרַאפ טכַאמעג טָאה רע

 .ךרד ןשירעלטסניק

 ַא "טניַאשזד* םייב ןוא .ק .ב .צ םייב ןענַאטשטנַא זיא ןטייצ ענעי ןיא

 ןרַאפ םיצפח-טסנוק ןטעברַאוצסױא ףיוא רעלטסניק עשידיי רַאפ עילעטַא

 ַא ןעמוקַאב טימרעד ןבָאה רעלטסניק עשידַיי קילדנעצ עכעלטע .ךיורבעג

 -ַאב ןופ ,קימַארעק ןופ ,רעלעט ענרעצליה יד ןופ ןענידרַאפ וצ טייקכעלגעמ

 "ןעקנָאשעג , רחוס ַא טָאה סעקוװעלַאנ ףיוא .ןטינש-םואעלָאניל ןופ ,ןעלטכַאש ןלָאמ

 -טסניק עשידִיי ןוא ,עקסנַאלעיב ףיוא ךיוא ךיז טכַאד ןוא רעטצנעפ-לעטשסיוא ןַא

 -ץוני יװ ןענעכײצַאב ןַאק ןעמ סָאװ סָאד ןריצודָארּפ ןבױהעגנָא ןבַאה רעל

 ."טסנוק

 עשידַיי טרָאד ןפערט ןוא עילעטַא רעסיורג רעד ןיא ןעמוק טפָא געלפ ךיא

 -ןלָאמַאב ןטַאטשרַאװ יד ייב ,ןעמענ טַאהעג ןבָאה סָאװ 'עשרַאװ ןופ רעלטסניק

 .ןויטַאמ עשידִיי טימ ןעלטכַאש ענרעצליה קיד



 ג"לשת -- ךַאנַאמלַא -- 2 26

/ 

 רעד ברע ןופ רעלָאמ עשידִיי יד ,םולח ַא ןיא יו טציא ייז קנעדעג ךיא

 ףיוא ייז ןעזעג ,עשרַאװ ןיא טנגעגַאב ייז בָאה ךיא .המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -ורב ןיימ ןופ םירבה יד קנעדעג ךיא .ןעגנולעטשסיוא יד ןופ ןעגנונעפערעד יד

 סנעשזַאק .ןעשזַאק ןתנ ןיא ךיז ןַאמרעד ךיא .םיובסונ ןוא ַאניצ ,ףלַאװ רעד

 רעדליב עכעלרעדנּוו קסנָאלּפ ןופ לוש רעסיורג רעד ןיא ןלַאמעג טָאה רעטַאפ

 ךיא .טיפוס םעד ףיוא ןוא טנעוו יד ףיוא ןטנעמַאנרא ,סעמעט עשיכנת ףיוא

 טייוו טשינ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ עילעטַא סַאגעשזטסַא ןיא ןעוועג טפַא ןיב

 סוא-טקַאה רע ױזַא יװ ןעזעג בָאה ךיא .עשרַאװ ןיא הריד סנדייז ןיימ ןופ

 סע עכלעוו ןופ ןגורק ,טנעה עקידנכוד ,רעמייב ענעכַארבעגרעביא ןייטש ןיא

 טימ טַאהעג ךיא בָאה שינעגעגַאב עטסשיגַארט יד .רעסַאװ םַארטש ַא ךיז טסיג

 זיא רעכלעוו ,רעבַאה ןָאריב רעדורב ןיימ ןופ רבח ַא ,רעלָאמ ןשידיי ןגנוי ַא

 םיא רימ ןבָאה גַאט-רעמוז ַא ןיא .קידהרוחש הרמ וירַאּפ ןופ ןעמוקעגקירוצ

 טימ ןסקַאװרַאפ ,ןסירעגּפַא ,קסנַאלּפ ןופ ןגעוו יד רעביא ןעקנַאלב ןענופעג

 ןעניז ןופ ּפָארַא זיא רע .רעבַאה ןרהא זיא סָאד ,ַאי .ןגיוא עקידנועגש עסיורג

 -טסנוק רעטנַאקַאב רעד רימ טָאה ,ןַאדנַאל ןיא ,רעטעּפש רָאי קיסיירד טימ

 ןופ טעטשטּפױה עייר ַא ןיא סעירעלַאג ןופ רעמיטנגייא ןוא רענַאיצקעלַאק

 ןופ ןטנווייל קיצפופ ייב ןגיל רעלעק ןייז ןיא זַא ,טגָאזעג ,לעּפמיג ,טלעוו רעד

 סלעּפמיג ןופ גָאזנָא ןַא זיא סע .ןפיוקרַאפ טשינ יז טעװ רע .רעבַאה ןרהא

 -וק ןומ גנוקעלּפטנַא ןייז .יײרעלַאמ רעד ןיא ןואג ַא זיא סָאדק .ענער ,רעטָאפ
 ןכוז ,עשרַאװ ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןעוװעג זיא ןוז סלעּפמיג ?!ןעמ

 ךיא !רווול ןיא ןייז ליוו ךיא, .זירַאּפ ןופ ןרָאװעג םלענ זיא רע לייוו ,ןרעבאה

 -עג ,רעקנַארק ַא ןיוש טָאה -- "!ןעגנעה ןטרָאד ןלָאז רעדליב עניימ זַא ,ליוו

 ַא ןופ רוחב רעשידַיי רעקירַאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ רעד ,רעבַאה ןרהא ןגירש

 .רוול םוצ גנַאגנייא-טּפיוה םייב לטעטש שיליױוּפ

 ּצ

 טָאה רַאי ייוצ רעביא .ףלָאװ רעדורב ןיימ טַאהעג טַאה ןרַאי ערעוװש

 ,סעמרַאזַאק יד ןיא ,עקיעליוו-יינ ןיא ץעגרע .רעטילימ ןשילוּפ ןיא טנידעג רע

 טדײשעג טשינ ךיז רע טָאה ,סערװענַאמ יד תעב ,רעדלעפ-סגנוביא יד ףיוא

 זיא רע זַא ,ןוא טרעדנּוװַאב ,טצעשעג םיא טָאה ןעמ .טפעה-ןכייצ ןייז טימ

 -עג םעד יינ'ס ףיוא ןביײהנָא טפרַאדעג רע טָאה ,רעטילימ ןופ ןעמוקעגקירוצ
 לרוג ןייז זַא ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק ייברעד ןוא ץנעטסיזקע רַאפ לגנַאר

 .רעלָאמ ַא ןביילב וצ זיא

 בורק ַא ,עשרַאװ ייב עגַארּפ ןיא ןענופעג טלַאמעד ךיז טַאה עילעטַא ןייז

 ענעדיישרַאפ טילַאקַאב ןופ טעברַאעגסיױוא טָאה ןעמ ווו קירבַאפ ַא טַאהעג טָאה

 טייצ-סיזירק ַא ןעוװעג זיא סע .ּפענק ךיוא ןוא ַאידַאר ,ןַאפעלעט רַאפ םירישכמ

 ןייז טנדרַאעגנייא ףלַאװ טָאה טרַאד .טעװעטסוּפעג טָאה קירבַאפ יד .ןליוּפ ןיא

 רעד ױזַא יו ךיז טקוקעגוצ עצנַאג געט ןוא טפָא ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .עילעטַא

 -טסיירד יד טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טײהנזעװנַא ןייז ןיא בָאה ךיא .טלָאמ רעדורב

 טעּפש זיב טייקלקנוט רעקיטנװָא רעד ןיא ןסעזעג ןעניז רימ .ןלָאמ וצ טייק

 טכַארטעג טָאה ףלָאװ .ײרעלַאמ ןגעוו טסעומשעג ןוא ןײרַא טכַאנ רעד ןיא

 -רַאפ .ןרַאפ סָאד טגײלעגּפַא ןוא ןריּפַאּפ יד טַאהעג ןיוש טַאה רע .זירַאּפ ןגע

 לדיימ ַא םיא ףיוא טרַאװעג טָאה קסנָאלּפ ןיא לייו רַאפרעד רשפא !?סָאװ
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 -עג טַאה רע לייוו רַאפרעד רשפא ? ןגיוא עטמולחרַאּפ ןוא ּפעצ עצרַאװש טימ

 ַא ןױש טָאה סָאװ רעצעמע יװ עילַאּפָארטעמ-טסנוק רעד ןיא ןעמוק טלַאװ

 ןדנובעג ליפוצ ןעוװעג זיא רע לייו רַאפרעד רשפא ? טסנוק רעד ןיא ןעמַאנ

 ? דנַאל-םַאטשּפַא ןייז טימ

 רעדורב ןיימ ןופ רעדליב עכעלטע לארשי ןייק טריפעגקעוַא טַאה ַאקדוב

 .םילשורי ןייק ןרָאפ וצ טדערעגוצ םיא ןוא

 קנעדעג ךיא .געוו ַא ןגָאלשכרוד ךיז ןבױהעגנַא ןבָאה רעדליב ספלָאװ

 ,ַאוביד טַאטוּפעד םעד ןוא יקסװָאקלַאשזדעינ .ס .ּפ .ּפ רעד ןופ רעריפ יד

 ןיא ךיז ןַאמרעד ךיא .רעדורב ןיימ ןופ רעדליב יד ןעז ןעמוקעג ןענעז עכלעוו

 םעד טימ לימ-רעסַאװ רערַאכוק רעטלַא רעד ייב שינעגעגַאב רעטשרע רעד

 ןופ רענייא זױלב טשינ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענוָאּפ ווַאלסינַאטס רָאטַאנעס

 ַא ךיוא רַאנ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשילױוּפ רעד ןופ רעדנירגטימ יד

 .ןיבמ-טסנוק ןוא טסַיײיסע רעשילױּפ רעטבַאגַאב

 -עג ןענעז ןטנווייל יד .רעדליב ענייז ןפיוקרַאפ וצ ןבױהעגנַא טָאה ףלָאװ

 -לעטסַאּפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז .עקיור ,עטפמעדעג ןברַאפ יד ,ערעסערג ןרָאװ

 ,טלַאװעג יו רע טַָאה ייז ןיא .ןעגנונעכייצ ענייז ןעוועג ןענעז שרעדנַא .ןַאט

 .טסעטַארּפ םעד ןוא געט ערעזדנוא ןופ רעצ םעד ןקעלּפטנַא ךיוא ,טסנוק רעסיוא

 ףיוא קילב ַא ;יײרשעג ןָא ,שירעטכיד טכַארבעגסױרַא ןעוועג רעבָא זיא רע

 .טפַאשביל טימ ןוא גנוטכַארַאפ טימ טלעוו רעד

 ןַאמ ףלַאװ

 ףס"יהק;-א הי םפרוצו א צ

 ַאזַא קנעדעג ךיא .טריגירטניא ךימ טַאה שימעג רעשילרעטסיוא רעד

 גָאט ןצנַאג ַא ךַאנ ןעוװעג ןיא סע .טכעלש טליפעג ךיז טָאה ףלַאװ :לַאפ

 טפַאשנדיײל טימ לופ ןעוועג זיא רע .טנווײל ַא ייב עטעלַאּפ רעד טימ ןייטש
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 טשינ סע טַאה רע ביוא דליב ַא ןופ ןײגקעװַא טנַאקעג טשינ ןוא ןלַאמ ןתעב

 ערעווש ןעמוקַאב טָאה רע לייוו ,רַאטקַאד ַא ןפור קעװַא ןיב ךיא .טקידנעעג

 -מורַא ךיז ןוא ןליּפ םיא ןבעגעגנייא ,ןעמוקעג זיא רַאטקַאד רעד .ןקיטייוו

 -עגנַא ,עלעדיימ שידִיי ַא ןופ דליב ַא ףיױא ןלַאפעג זיא קילב ןייז .טקוקעג

 רעצ ןופ םינּפ טרימרַאפעד ,ןלַאפעגנייא ןַא ,ןרעױא עגנַאל .ריט ַא ןַא טרַאּפש

 -ןַאל טנעה ןוא ןטכַאלפרַאפ-בלַאה ּפָאצ ַא .ןגיוא עקידנרַאטשסױרַא עסיורג ןוא

 טָאה רע .רַאטקַאד רעד טגָאזעג טָאה -- "דליב סָאד ףיק ךיא? .ערַאד ,עג

 םעד בילוצ טשינ- :טגָאזעג ךיז ןענעגעזעג ןתעב ןוא טלעג סַאד טלַאצַאב

 סלַא ,רימ רַאפ זיא סע .דליב סָאד טפיוקעג ךיא בָאה טרעװ ןשירעלטסניק

 ףלַאװ ."דניק ַא ןופ ןכַאמ ןַאק טײקמערַא סַאװ ,ןעז וצ טנַאסערעטניא ,רַאטקַאד

 ךיא .דליב סָאד ןעמונעגוצ ןוא טלעג סַאד ןפרַאװעגקירוצ רַאטקַאד םעד טַאה

 טַאה רע ךױא .טדערעג טשינ רעדורב ןטימ םעד ןגעװ לַאמ ןייק רעמ בַאה

 טלַאװעג טָאה ןעמ ןעו ןַאטעג-ייוו םיא טַאה סע .ןגָאז וצ טרַאװ א ןטימעגסיוא
 .טסנוק יו שרעדנַא סעּפע ײרעלָאמ ןייז ןיא ןעז

 עשידִיי טלמַאזעג ךיז ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא .ןכַארבעגסױא זיא המחלמ יד

 -ָאק טָאה ןעמ ּוװ עילעטַא ןַא ןיא טעברַאעג ןבָאה ייז .עשרַאװ ןיפ רעלטסניק

 -שזַאדוכ לעטרַא* םעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ."ַָארויב-טילָאּפ* ןופ רעדליב טריפ

 יד ןופ םיפוצרּפ יד ןלָאמ רעלטסניק עשידִיי עסיורג יו ןעזעג ןוא "װָאקינ
 ךיא .ָארויב-טילָאּפ יד ,ץנַאטסניא-ײטרַאּפ רעטסכעה רעד ןופ רעדילגטימ ףלע

 סעדעי טכַארטַאב עילעטַא רעד ןופ ףעש רעשיטעיווָאס רעד יו ןעזעג בָאה

 -עג ןפורעגסורַא ןיוש ןענעז סע .שטַאטװישטַאט ,ךעלנע זיא סע בוא דליב

 ןעמ בוא ,ןשרָאפ וצ ףיוא .ד .ו .ק .נ רעד ןיא טכענ יד ןיא רעלטסניק ןרָאװ
 טכער ;ריביס ןייק ןעגנוקישרַאפ .טכענ ןוא געט ערעטיב ."טשינ טריטָאבַאס;

 ןופ רענוד ַא יװ ,םעצולּפ ןוא קַאטסילַאיב ןיא ןביילב וצ לריּפַאּפ ַא ףיוא

 ,רעטרעשַאב ןייז טימ ןעוועג ןיוש זיא ףלָאװ .לַאפרעביא רעשטייד רעד - למיה

 -עג ןריובעג זיא סע .קסנַאלּפ ןופ לדיימ עקיגױאצרַאװש עקירַאהצרַאװש סָאד

 ןרַאי טימ .סיוא ןוא סורג רעטצעל ַא .לעמָאה ןיא ןעוועג ןיב ךיא .דניק ַא ןרַאװ

 ןדנּוװשרַאפ זיא ץלַא .ןעמוקעגמוא זיא רע ױזַא יו רימ ןעמ טלייצרעד רעטעּפש

 עטצעל ענייז ןופ תודע ןייק ןבילבעג טשינ .לַאמעג טַאהעג טָאה רע סַאװ
 ,דיײ-סּפרָאד רעד :דליב קיצנייא ןוא ןייא רָאנ ןבילבעג זיא סע .געט

 יד ןופ ענייא ןשרַאפסיױא ןוא רעקיטירק-טסנוק ַא ןעמוק רעכיז טעװ סע

 ;טייצ רעזדנוא ןיא טסנוק ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסקידריווקרעמ
 עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד ןרעדליש טעװ רע וװ ,קרעװ ַא ןבײרשנָא טעװ רע

 ,דנַאלסור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עטמערַארַאפ יד ןופ רעדניק -- רעלטסניק
 רעד ןופ ענעסירעגּפָא ןטכיש-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ענעמוקעג ,עטיל ,ןלױּפ

 -ברעמ רעד וצ גנודליב רעד טױל טיירגעגוצ קידנעייז טשינ לָאמטּפַא ,טלעוו

 .הבישי רעד ןופ ,טַאטשרַאװו ןשירעדיינש ןופ ךיילג םירוחב עשידִיי ,טלעװ

 ןגיוב-ןגער רעקידפושיכ ַא יװ טלעװ-טסנוק רעד ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבַאה ייז

 .םערוטש ַא ךַאנ

 .ןבראפ ןיא ןַאטעגנַא תומולח עשידִיי יד ןבָאה רעלטסניק עשידיי יד

 -מיה ןעגנוזעגסיוא ןבָאה ייז .ןרילַאק ןיא דיי ןופ המשנ יד טקעלּפטנַא ןבַאה ייז

 .ןטייקנייש סטָאג וצ ןענ

 .ןַאמ ףלָאװ ,רעדורב ןיימ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא



 ןַאמ לדנעמ

 -עד ןט-3 םעד ןריובעג ,ןאמ לדנעמ
 ןגיוצרעד .עשרַאװו ןיא 1916 רעבמעצ
 ןיא ךָאנױעד ,ןישטאכאס ןיא ןרַאװעג
 החּפשמ יד .עשרַאװ ןוא קסנַאלּפ
 -ידיי ןופ דצ סרעטומ רעד ןופ ,טמַאטש
 -ייא טַאהעג ןבָאה עכלעוו םירעיוּפ עש
 .טעברַאַאב יז ןוא דרע ענענ

 ןופ ןַאמ טמַאטש דצ סרעטַאפ ןופ
 ןיק ןעמוקעג ןעניז עכלעוו .,םירפוס
 ןטנצכַא ןטימ ןיא םַאדרעטסמַא ןופ ןליױּפ
 זיא ןַאמ בקעי םהרבא .טרעדנוהרָאי
 ןיא ם'תס רפוס רעטנַאקַאב ַא ןעוועג
 סנַאמ לדנעמ ןעוועג זיא סָאד .עשרַאװ
 סנַאמ לדנעמ -- ןַאמ חסּפ-שרעה .עדייז
 טָאה סָאװ ליכשמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ
 עכעלטלעוו ַא רעדניק ענייז ןבעגעג
 -מוא זיא החּפשמ עצנַאג יד .גנואיצרעד
 .ןברוח-יצַאנ .םעד תעב ןעמוקעג

 ןבַײרש ןבױהעגנָא טָאה ןַאמ לדנעמ
 רע טַאה טשרעוצ .ננוי רַאג ןלַאמ ןוא
 ןיא טריטויבעד .רעדיל טכעלטנפערַאפ
 ךַאנרעד ,"רעטעלב עשירַארעטיל , יד
 רעד ןיא ,"גנוטיײצ-רעטעברַא , רעד ןיא
 רעטייוצ רעד רַאפ ."ננוטייצ-סקלַאּפ;
 לדנעמ ןענישרעד זיא המחלמ-טלעוו
 .רעדיל לטפעה  ַא ,עבַאגסיוא ןַא סנַאמ

 ,ןכַארבעגסױא ןזיא המחלמ יד ןעװ
 לדנעמ ךיז טָאה 1929 רעבמעטּפעס ןיא
 ,עשרַאװ ןיא ,ןלױּפ ןיִא ןענופעג ןַאמ
 -טסערב ןייק ןפָאלטנַא רע זי טרַאד ןופ
 -סור ןפיט ןיא ךַאנרעד ןוא קסוװַאטיל
 ןרַאװעג טריזיליבַאמ זיא רע וװ ,דנַאל
 .1941 רַאי ןיא

 -עיװָאס רעד ןיא ןעגנורַאפרעד יד
 ןַאמ לדנעמ טבײרשַאב ײמרַא רעשיט
 יד ייב , ;ןעיגָאלירט-המחלמ ןייז ןיא
 "לסייוו רעד ייב,, ,"עװקסַאמ ןופ ןרעיוט
 ירד יד ."ןילרעב ןופ ןלַאפ סָאד , ןוא
 ןיא טשרעוצ ןענישרעד ןענייז רעדנעב
 -רעביא יײיז ןענייז ךָאנרעד ןוא שידיי
 עדמערפ ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזעג
 .ןכַארּפש

 קירוצ ןַאמ לדנעמ טמוק 1915 רַאי ןיא
 לײטנַא ןויטקַא ןַא טמענ רע .ןלױּפ ןייק
 -יצרעד ןשידיי ןופ יובפיוארעדיוו ןיא
 רעד טימ ןַא טריפ ןוא ןזעוװ-סגנוא
 גנואיצרעד ןוא רוטלוק רַאפ גנולײטּפַא
 וו ,שזדָאל ןיא טעטימַָאק ןשידיי םייב
 1945 רעכמעוװָאנ ןיא טניישרעד סע
 טיקלטש יה רעללל ךוכ א סצייז
 סָאד שיטקַאפ ןעוועג זיא סָאד ."טנַאמ
 סױרַא זיא סַאװ ,ךוב עשידי עטשרע
 .ןברוה-יצַאנ ןכַאנ ןלױּפ ןיא

 וַאֿמ לדנעמ טײג ,1946 ,רעמוז ןיא
 -רַאק יד ךרוד ,סופ וצ ןליוּפ ןופ קעװַא
 ןיא טייצ עסיוועג ַא טביײלב ןוא ןטַאּפ
 ַא סנייז טניישרעד טרַאד .גרובסנעגער
 .י"השורי רעדיל גנולמַאז עטייווצ

 ןיא ןַאמ לדנעמ זיא 1948 רַאי ןיא

 ןטימ ךיז טנעקַאב רע .לארשי
 ָאלרַאװרַאפ יד ןיא םילוע עיינ
 ערַאפ רע ןוא רעפרעד עשיב
 ליצרעד עקידלארשי דנַאב ַא
 -רעד ךָאנרעד ."דרע עטכאוועגפיוא ,
 -יצרעד ךוב קידלארשי ַא סנייז טנייש
 עקידנעילב יד ןופ סַאג יד, ןעגנול
 ַא -- רַאי ןקיבלעז ןיא ."ןעלדנַאמ
 יד ."ףרַאד ןטזַאלרַאװרַאפ ןיא ,, ןַאמַאר
 ןעיצ סעמעט עקידלארשי ףיוא רעכיב
 -בעה רעד ןופ טײקמַאוקרעמפיוא יד
 רעביא טצעז ןעמ ןוא קיטירק רעשיאער
 -ַאטס טימ טעברַא .תירבע ןיא רעכיב יד
 רע וו 'טייק ענעדלַאג יד, ןיא ליב
 .ןעגנולייצרעד-לארשי ענייז טקורד

 יד ץוחַא סױרַא ןענייז שידיי ןיא
 קרעוו ךַאנ רעכיב עטנכערענסיוא-ןביוא
 ןשיװצ זיוה סַאד, : ןַאמ לדנעמ ןופ
 טכאב) .ןעגנוקטצרעד =-   ?הענרעד
 ןאמַאר א ..-= ."אבישולנ -רעביא
 יווקיצהעהד -  "?הבחס ןַיא רענהעק;
 טהעה == ?במעח רעצכאוש רע ;ןעג
 -= .'טערטרַאּפַאטױא רעד, ;ןעגנוליײצ
 -- "יישוגנעט ןופ ןשטנעמ , :ןַאמָאר
 -ֿמש ןופ ןסקופ יד,, ןַאמַאר רעד .ןַאמָאר
 ןיא סױרַא טשינ טציא זיב זיא 'ןוש
 -וַארפ ןיא ןענישרעד זיא רַאנ ,שידיי
 .גנוצעזרעביא רעשיזיוצ

 ןַאמ לדנעמ ןופ רעכיב בור סָאד
 -נַארפ ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענייז
 ןטנַאקַאב ןיא ןענישרעד ןוא שיזיוצ
 -נַארפ רעסיוא .''יוועל ןַאמלַאק ,, גַאלרַאפ
 לדנעמ ןענײז שיאערבעה ןוא שיזיוצ
 ,שילגנע ןיא ןענישרעד רעכיב סנַאמ
 :שידנעלַאה ,שינעד ,שידעװש ,שטייד
 .שינַאּפש ,שיכעשט



 עא דיק ןײט שלוש השּמ

 םינפ סעכאק ןו'ימ
 .תופירש ןופ יו ןטכיױלַאב זיא םינּפ סעמַאמ ןיימ

 .קילג ןופ טשינ ,תחנ ןופ טשינ רָאנ ,טנייש יז

 .סופיירד םענופ ןליוקרעייפ יד טזָאלב יז

 .קידוצ ךיז ןשעל טָא ,ןָא ךיז ייז ןדניצ טָא

 םעמָא ריא ייז ןיא ןיירַא טזָאלב עמַאמ יד

 .ץכערק ַא ןיא ךיז טיינרַאפ זָאלב רעדעי ןוא

 םיא מָאה עמאמ יד .םאלפ רעד ןַא ךיז טּפַאכ טָא

 .סטכעקעג ןעמערָא םוצ 2 טרעקַָאלרַאפ

 .קילייה ןוא ךעלרעייפ םינּפ ריא זיא רעייפ ןופ

 ."םַאה-םַאה, ןיימ טימ טייקילייה יד רעטשעצ'כ

 קילייב םייכ ןַא ךיז פאכ : טרעפטנע עמַאמ יד

 .םאלפ רעד ןּפַאכנָא ךיז טעוװ רעסעב זיב

 .רעיינספיוא טזָאלב ןוא יינספיוא טזָאלב ןוא טזָאלב יז

 ,םיױרַא ךיז ןופ ריש יז טזָאלב תוחוכ יד

 רעייפ סָאד טרעוו רעסערג ןוא רעקיטכיל זיב

 .םיוא ןונינ םענייש ַא טגניז לּפעט'ס ןוא

 ,לכיה ַא טרעוו םיצולּפ ןעמיוק רעצראווש רעד

 ,רערט עפייה סעמאמ ןיימ טדיז עמ ןיא

 לכיימש ַא עז'כ ןייגפיוא םינּפ ריא ףיוא ןוא

 .רעמ רעטציא םע טנייש ךָאנ םאלפ םענופ ןיא

 ננורעטראּכ
 ,גנַאלק ןטייווצ ַא סיױרַא טפור גנַאלק א

 ,לכיימש ןטייווצ ַא סױרַא טפור לכיימש א

 ,רערט עטייווצ ַא סױרַא טפור רערט א

 קנַאדעג ןטייווצ ַא סױרַא טפור קנַאדעג ַא

 ,טכיל רעדנַא ןַא טפַאשַאב טכיל ַא

 ,ןטָאש ןטייווצ א ךָאנ טּפעלש ןטַאש ַא

 ,עילַאװכ עטייווצ א ךָאנ טיצ עילַאװכ א

 ,שוק ןטייווצ ַא סױרַא טפור שוק א

 ,ןבעל רעדנַא ןַא טננערב 0 ַא

 4 .שטנעמ ןטייווצ ַא טפַאשַאב שטנעמ
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 קודבכ ןפיוא
 קורב ןקידרעטניוװ-בייהנָא ,ןסַאנ ןפיוא ןגיל סע

 .קיטיוק ןוא עטקיטַאלברַאפ 6 ייווצ

 ,אמתסמ רעיינכרוד ייווצ ייז ןבָאה ןפרָאװ 00

 .קיטױנ טשינ ,עטנעיילעגסיוא ןיוש

 ,נונעג ,םיוא טעז .,ייז ןופ טּפעשעגסיױא ןיוש

 ןגָאלָארקענ ,םישוריּפ ,ןעננודלעמ ,תועידי : ץלא ןופ

 .תומצע יד שממ ןגיױצעגסױרַא ייז ןופ

 ,ןגָארטעג טניוו ןופ ןוא ןגער ןופ ייז ןרעוװו טציא

 ,ףיוא רעדיוו ןעגנירּפש ייז דלַאב ןוא ייז ןלַאפ טָא

 ,ןטכַאשרעד טשינ ייז טָאה ףלח רעד סָאװ תופוע יו

 .ךָאפ א ךָאנ לנילפ יד טימ ןבענ ןווורּפ ןוא

 ,ףיונוצ ךיז ןעקצוב ,רעמעלב-סגנומייצ יד ךיז ןסיומש םָא
 ןטכַָאפעג לעוד א ןיא ייווצ רענעה ןטלָאוװס יו

 ךָאנ עדייב ןריפ קימעלָאּפ ענעסיברַאפ ַא שרעדנַא טשינ

 .יירעגירק עפראש א ןוא ,עטָאלב רעד ןיא ַאד

 ,ןגער ןוא םניוו םענופ ןבירמעגנ ,טָא ןוא

 יירדעג א ןיא רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןפיול ייז

 .תופקה עט יראה ַא םורַא ייז ןכַאמ עלוד ןוא

 גנוגעווַאב-ריּפַאּפ ןוא ןכרַאש רעייז ןיא

 ,רעביא ךיז יז ןבינ טלַאהניא רעייז יו רעה ךיא

 .סעפַארטסַאמאק ןוא ביור ,ןדרָאמ ןופ ךיז ןלייצרעד

 ןַאמָאר ןופ רעלעק םוצ טמוק םע זַא ןוא

 עביל ןופ עטרוכישרַאפ ּםורַא ךיז ןעמענ ייז

 (םניוו רעד ףיונוצ ייז עדייב טעילוט ָאד)

 ןמייקכעלטרעצ עטסנעש יד ןיײרַא ךיז ןעקשוש ןוא

 .ןארַאפ רָאנ רצוא-עביל םעד ןיא ןענעז סָאװ

 ,ןטייווצ םעד ןיא רעלעק ןייא ןופ רעביא ןעייג םע

 סענידלעה ןוא ןדלעה יד ,ןרעדנַא ןיא טםעב ןייא ןופ יו

 .ןרעגַאב ןופ תודוס ךיז טלייצרעד ןעמ ןוא

 ,דניז ןוא טַאררַאפ ןופ ,תווואת ,ןשינעצכעל ןופ

 ..תואנק ןוא טּפַאשנדיײל ,ןשינעקנעב ןופ

 ,טכַאד רימ ,ןעמעלַא ךָאנ ,ךרַאשעג-ריּפַאּפ ןופ ןוא

 .ןרעה ןעמ ןָאק טּפַאשיײרטעג ןופ תועובש קר

 טכאנ עקידננער עצנַאג ַא ױזַא
 ."םמוק רשמה; .הרוש רעטצעל רעד ןצ ןיב

 ,טמוטשראפ ץילא טרעוו ָאד ןוא
 -- ןייז טשינ טעוװ ךשמה ןייק : טסייוו ץעמע לייוו

 ןענינאב טעוװ רע סָאװ רערעק-ןסאנ רעד זיא סָאד

 ןרעקרַאפ ןוא םעזעב ןייז טימ דסח 8 ןָאט ייז

 .ןײרַא ןגָאװמסימ ןקידנצלירג ןיא
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 הי" 'יב סויצניוװ ןיוש

 .ןבילברַאפ ןיוש זיא'ס טייצ קיצניוװ יו ,ךא
 'ריפייירהיי סטביל יי" אי סד ןזייוװ + .גאלאי

 זן= -,=- 6 ,, 5 - = נ ןיוש טעוו ןעמ ,ופכ-=- א / אב

 ןענייוווצסיוא ןרערט עלא ןזייװַאב טשינ ןיוש טץעוװ ןעמ

 / : :ןענעיילוצסיוא סעפַאש-רעכיּב עלַא ןזייװַאב טשינ ןוא

 ןטכאדוצסיוא ןשינעטכַאד ץעלַא ןזייוװַאב טשינ
 = "יי :

 עטכַארט ץלא ןוא ןעזרעד ןעננואעז עלפ ןוא
* 

 ו :

 ּיעלשרעד ּוצ ןלוע עסיז ץלַא ןזייווַאב טשי

 ה ת

 ,ןטכַארטרעד *י* ןשי

 תוסוכ עלא ןעקנירטוצסיוא וַאב טשינ ןיוש טעוװ ןעמ

 ,תויתוא עלַא 0 שוצסיוא ןזייווַאב טשינ ןוא

 ןפיוקוצסיוא ךיז דניז עלַא ןופ טשינ ןוא

 ;ןפיולטנא וצ ןשינעלעוװק עלַא ןופ טשינ ןוא
 ז

 ןרעמעלקרעד וצ סעירָאלג עלַא וצ טשינ ןוא

 ןרעטעגרַאפ ןוא ןפיולוצכָאנ ס'היפיפי עלַא ןוא
 . א=- הי"יאי "יי" יי6- - .יא* ייאל הר" ריי ייפאג סיי

 ן= + ו 0 נב |ן,8-

 ,ןֿפינקוצסיױא ןטַאוװַארק ןוא ןסּפינש ענייש עלַא ןוא

 רעדירב עטט עלא טימס ןַײו תהמשמ ךױ
 צדיל גיייאלי יי" גיי יי יי ר יוד ירי סיי

 יש ירע לַא

 וע םענשב ןוא ןענ העלרע

7 

 ןעמענ עביל עטוג עלא ןענַאמרעד וצ ןוא

 .ןבילקעגנַָא ךיז טייצ ןופ ָאנד ןפיוא ןבָאה סָאװ

 ובילבכראפ ייייפ זיא = טייצ קיצניוװ יוו רַא
 ר / ןיכ 1

 רַאה ענרעּפוק יד טיט לדייט סָאד
 (?ָאנַאגול ערעזָא רעד ייב, :לקיצ םענופ)

 ,רָאה ענרעּפוק יד טימ לדיימ סָאד

 ;.ערעזַא רעד ןופ גערב םייב ןירעמיווש עמסיירד יד

 האנ יװ ןז רעה א: טרעמיש רעּפוק ריא

 ּפָאק ןמיישרַאפ-דליוו ריא טימ לסיירט ַא טייג יז

 8-- ָארג םעניא ןעמאלפ ןלַאפ םיא ןופ ןעמענ
, , 
= 

.- 

-+ 

 ,עטפאגראפ א ץעשזַאלּפ עקידנעלמיוו יד טקוק
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 : קערש טימ ,ןייז ןָאק ,ךיוא רשפא ןוא

 ,רעטּפַאלק ןגייל ,רעסַאװ ןיא ןיירַא ךינג יז לָאז

 .גערב ןצנַאג םעד ןּפַאכמורַא ןָאק הפרש  ַא לייוו

 ךיז ןעיצ ןעלכיימש ןוא ךָאנ ריא טיילעגנוי ןקוק

 ,טקנעברַאפ טכיל ַא וצ ןעננילרעטעמש-םנווװַא יוו

 . ךיז ןעימ סָאד דָאש ַא : םיוא ייז טדיימ יז ,יז רָאנ

 .טקנעזענּפָא טרעוו םַאלּפ ריא ןיא לכיימש רעדעי ןוא

 .רעדילנ עריא ןעננילק'ס ,רעסאוו םוצ טייג יז

 .עומַאמס ענעודנַארב ַא יו יז טיימש טערב-גנורּפש ןפיוא

 .העונת עטסדנימ קיצנייא ןייק ,בייל ןופ קוצ ןייק

 : רעדינ רעד וצ וציּפָארא ,םיױרָאפ סיוא ךיז טקערטש יז

 ! הלכ ןייד ןיב ךיא ,ךימ לקיווװרַאפ ,םָארמש .,ךימ ּפַאכ

 רעלדָא רעננוי ַא יו רעדנַאנופ טנעה יד טמענ יז ןוא

 ךיז טיירכ רע תעשב ילפ א וצ ץנייז לנילפ יד

 .עלַאקס רעכיוה ַא ןופ ןזָאלוצּפַארַא

 לייוו ַא ױזַא טיירּפשעצ טנעה יד טלַאה יז

 עטציּפשרַאפ-לָאמש ןעמַאזוצ דלַאב ייז טמענ ןוא

 לייפ ץפרַאש ןוא ענעגױצעגנָא ןא יו

 ּפָאק ריא ןופ רעּפוק רעד ןָא 5 טגָאלש םעטּפַאר ןוא

 .עטצירּפשעצ ןרעסַאװ ןופ לָאטש ןיא

 סיוא ןשימ ךיז ענרעּפוק ןוא ענעלַאטש ןעגנַאלק יד

 ,רעטסעקרָא ןַא ןופ ײלרעלַא ןטנעמורטסניא יו

 .סױרַא לָאמַאטימ ליּפשפיוא םוצ זיא סָאוװ

 רע טדניוושראפ טָא סָאװ ליוקרעייפ ַא -- ּפָאק ריא

 .רע טדניצ סעילַאװכ יד ,קירוצ ףיוא רע טכיוט רַאג טָא ןוא

 ,רעטיישרַאפ ,רעקיטכעמ ,רעסַאװ ןופ ןוא רעייפ ןופ טכעפעג

 .ןייז רבונ ןטייווצ םעד ליוו רענייא ּסַאװ

 .רעטייוו ,רעטייוו ץלַא קעװַא ליוקרעייפ יד ךיז טלקייק סע

 גערב םעד ייב ןעיורפ יד ךָאנ ןקוק האנק טימ

 ,רענעמ יד גנורעדנווַאב ןוא גנוקיצטנַא טימ ןזא
 ,רענעלק ,רענעלק ,רענעלק ץלַא ליוקרעייפ ריא טרעוװס זיב
 .קערש ןוא טסגנַא ןַא טלַאּפַאב ךימ שזַא

 .ּפָאק-רעייפ ריא יינ סָאד ףיוא ךיז טזייוװַאב טָא רָאנ

 .גערב םעד וצ רעטנענ סעילַאוװכ יד םיא ןסיומש סע

 .ּפָא רעטכייל םעטָא ךיא ! קירוצ םמיווש יז

 .ןייזרעדיוו ריא שטנעב ךיא .טנַאה ַא סיוא יז טקערטש ןדָאב םוצ

 ,גרַאב רעטניהַא טייוו ןיוש ךיז טלקייקרַאפ ןוז יד

 .ןייש-רעּפוק ריא טשינ רָאנ . . . סיוא טייג ,םיוא םיינ
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 עקשטיטלַא יד

 .געוו ןיא רימ ןנעקַא עקשטיטלַא יד טייג ךעלעמַאּפ

 .געט עריא יוװ ,ןיינ םייב ךעלעטירמ ענכָארד יד טלייצ יז

 מנאה ןיא עלעקעטש ןטימ ךיז טדיישעצ טשינ לָאמנייק

 .םנאוועג םענעלָאװ ןופ לשובלמ א ןיא קידנעטש ןוא

 ,ןַאמעננַא םעראוו יז טיינ ,המימח ַא סַאנ ןיא ןייז געמ

 .ןַאטס ןיא טכערב ןוא טכעטשי'ס ןוא עלעסקַא ןַא ייוו ריא טוט'ס לייוו

 ,שאנ א ךעלרעדניק רַאֿפ ךיז טימ טימ יז טנַארט קידנעטש

 .שַאט ריא ןיא לנייפ רַאפ ענעבירעצ טיורב ךעלקערב ןוא

 .גייווש ןוא ריא ףיוא קוק ךיא ,ריא ןבעל לאז-סע ןיא ץיז ךיא

 .קיימּפַא ןַא -- סעקשוּפ ןוא ךעלעשעלפ רעלעט ריא םורַא

 : ץלַא ןיא קנעדענ ,יינ ָאד ןוא ןורכז רעד טשינ טניד סע

 .זדלַאה .םוצ ,ּפָאק םוצ ,ףָאלש םוצ -- יד ,ןקרַאטש םוצ ליפ ענעי םָא

 ,טכַאד ריא ,עלעקציילפ ןיא ריא טניוונוצ א טגָאי סע קר ןוא

 .טכאמענוצ טשינ ריט ַא יצ ,רעטצנעפ ַא ווו-ץענרע זיא'ס

 ,ליומ ןלאפעננייא רעטצניפ ריא טימ ןסאלעג טייק יז

 .ליוה ןוא טסוּפ ,לגייפ עלַא ןופ טזָאלרַאפ ,טסענ 8 יו

 .םייו ץעגרע ןענעז עריא תובשחהמ יד ןוא טסע יז

 ? טייצ-לדיימ ריא לַאמַא ךָאנ יז טנָאמרעד ןוא יז טכַארט יצ

 ?וװעדנאד ןטשרע ריא ? שוק ןקידוועמעש ןטשרע ריא

 ? וװ-ץענרע ןפערט וצ ם יא רעטאלפענ טימ ןפיול ריא

 .םיוב ַא ןופ ןטָאש ןיא ןוא לומש-ניוו א ףיוא ןטרָאג ןיא

 ? םיורמ ןוא רָאוװ ןשיווצ לניוו-רעדניק ריא ןייא ריא םניוו סַאד

 .םיוש ריא ןיא ךיז טנעװַאב ,םקידעבעל יװ ,לָאװ ןופ ליונק א

 . . םױא ץלַא ייז לייצ ייג ,ךעלקינייא עריא רַאפ טקירטש יז

 .טבילעג ןוא טלטרעצעג ריא ןופ טרעוו םעדָאפ רעדעי ןוא

 ,טּפינקרַאפ ןוא ןדנובעגוצ תורוד וצ ייז ךרוד טרעוו יז

 .וצ ריא וצ ;נרַָאוװניײלק ןעמוק םעראיל ןביל ַא טימ

 .ור וצ ישעבָאב יד טזָאל ,רעליטש ,םיסיידנוק ,יעה

 .סיוש ןיא ריא ןפערט ייז ןוא םעלַאב ןיא ךיז ןליּפש ייז

 .סיוא ןיוש זיא םעדָאּפ רעד .ןייא טלמירד יז ,טשינ ריא טרַא'ס רָאנ

 .לַאש עטלַא ריא ּפָארַא טלַאפ ןעלסקא ןופ ,ּפָאק ריא טקניז סע

 ,לח טשינ ריא ףיוא רעמ זיא קרַאּפ םענופ למוט רעד ,טכַאדיס ןוא
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 ינרעמח לתונ םיינ ןדיי עטעיינשרַאפ

 ,ןניובעג טניוו ןופ םעברעוו יו ןעייטש יי

 טכרָאהעגנייא ןוא יי ךיז-ןיא

 -- ןעלּפַאצ ןוא ןרעטַאלפ ,ןנע ,ךיז ןעלקָאש ןֹוא

 ,טכרָאפ ןופ יצ תוקיבד ןופ ,טניוו ענופ יצ יי

 ,יינש ןקידנלַאֿפ ןופ ץענ-רעבליז ַא ן

 יירַא ריא ןיא } 0

 ,בעוועג-רעבליז ןופ גנַאהרָאּפ א רעטניה טייצ-םנווָא יו

 .רעהַא ןוא ןיהַא עמייהעג סנטָאש עלעקנומ יוװ ןבעווש ייז

 טלַאפ ןוא טלאפ רעהפיוא ןָא יינש רעד

 ,פעק ףיוא ,דרעב ,ןעלפקא ףיוא

 ,ןעלּפַאק שי .ןעלמיירטש ףיוא

 שחלב הליפת 2 טנוװַאד רע ןוא ױזַא החנמ זיב תירחש ןופ

 םישובלמ 4 ךיש ,ןעלמיירטש יד ןשיווצ ןוא

 ןוא עו טעשטּפעש טישיינש רעד
 ןוקית א טכוז עלעיינש םעדעי ןוא

 טלַאּפש ַא סלתוכ ןיא

 -- םיא קידנשוק ןוא ,םיא טשוק ןוא

 .השודק ןיא טםיינעצ ,סע טיינעצ

 ,יינש ןופ -- ךיז ףיוא םיתילמ ןנָארמ ייז

 ,יינש ןופ -- תורטע ןגָארט םיתילמ יד

 .יינש ןופ -- תיציצ יד םיתילט יד ןופ ןרעמאלּפיפ ןוא

 20 ןרעביא עמעיינשרַאפ סמעריש ןענעז לייט ייב

 .ןעלּפַאק עטרעבליזַאב עצרַאוװש עקיזיר יו

 לנילפ עסייוו טימ םיכאלמ עפייוו יוו ,טכאד

 ּפָארַא ןוא ףױרַא ןטלָאוװ

 -- רעמייל סבקעי ףיוא 4 יו ,טבעוושעג
 ןעלּפַאמש ענרעבליז טימ רעמייל ענרעכליז ַא

 ןייא טשינ ךיז טליטש רע ןוא ּפָא טשינ טערט יינש ר

 .םשינ ךיוא -- ןדיי עטעיינשרַאפ יד ,ייז ןוא

 םידש ןוא תוּפילק יוװ תוללי ןכַאמ ןטניוו יד

 ,ןעיָאו ןוא ןלַאקאש יװ ןגָאלק ןוא

 .םיתינעת גנַאל טניז ןיוש ןעווַארּפ סָאװ ףלעוו יוװ רָאנ יצ

 יינש רעד םיללּפתמ יד ףיוא טּפעלק םע

 הדע יד ףיונוצ טּפעלק ןוא

 .םנַאו רעד וצ רוביצב וצ ייז טּפעלּק ןוא

 ןויסנ וצ ןעננערב לָאמַא טָאג טשינ ייז ליוו יצ

 ןגָאירַאפ ןענָאק ייז טעוו יינש רעד יצ טנייה ןווורּפסיװא ייז

 ןיײלַא לתוכ םעד ןזָאל ָאד ןלעוו ייז ןוא

 ,ןויזב ,טייקמנלע ןיא
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 ! הליפת ןוא הרות ןָא ,טרָאװ סטָאג ןָא ןוא
 ,תונשקע רעמ ךָאנ טימ טנַאװ רעד ייב ןעייטש ייז ןוא
 ףוג רעייז טלסיירטעצ טניוװ םענופ ךָאנ רעמ ןוא
 .הנווּכ יח תתוקיבד יד ןערב רעד
 ,טָאנ ןביול וצ ןקערשּפָא ייז טעוװ טשינרָאג
 .וליפא יינש ןייז טשינ ןוא טניוו ןייז טשינ
 ןראשוצּפָארַא יינש םעד ייז ןבָאה ארומ ןוא
 ,דרעב ןוא ןעלמיירטש ,םישובלמ ערעייז ןופ
 ךיוה-םעטָא שארוב םעד ןטלָאװ ייז יו

 .טרעהעגסיורא םיא ןו

 .1968 רעטניוו ,םילשורי

 ןירַאּפ ןיא רעננַאמ קיציא ןגעװ גנונַאמרעד

 .אשמ א יו טייצ יד ךיז ןופ ּפָארַא ףרַאװ ךיא

 .קירוצ ןרָאי קָאש ןבלַאה ַא טימ ,טציא טשרע

 עסארעט-עפאק רעקישיור ַא ףיוא טציז רע

 .קילבוּפער ץאלּפ ףיוא -- לזעלנ ַא ייב ןיײלַא

 -- רעטנורַא ּפָאק ץיּפש ןייז ףיוא טעה שוילעּפַאק רעד

 ? ןיורק ַא רענרעד ןופ יצ ,םור םענופ לָאערַא

 ,רעטנוצ יוװ טקידנַארבעג טשרע טָאה סָאװ ,לזעלנ ןופ

 .ןיוש טייקידייל ןוא טייקליק טימ ךיז טגָארט סע

 ,םולה א יו ױזַא ןבעל ןיא סיוא טניר ץלַא

 .קנארטעג רעד סוכ ןופ ,ןצרַאה ןופ עביל יד

 ,ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ טשינ טָאה רע ,ךיז טּפַאכ רע

 ,קנַארפ רעקיצנייא ןייק ןבילבעג טשינ שַאט ןיא

 .רערעל טרעוו עפַאק יד .רֶע טציז גנאל-ןעהעש ןיוש

 .טדימשרַאפ לשיט םוצ ,טנוכשמרַאפ ָאד זיא רע

 ,רערערַאפ א ,דיי ַא ןייגייברַאפ לָאזס ,טראוו רע

 .דיי ןייק טשינ טעז ןעמ רָאנ . . . םיא ןזיילסיוא ןוא

 ןגיובנגער-טכיל רעקיאיירש רעד םיא טגער סע

 ;ךיוה טרָאד קנַאבמוט םייב ןרילַאק עשלאפ ןופ

 ,ןגיױא עקיטייז םיא וצ טפרַאװ סָאװ ,הנכש יד

 , . . ךיוא יז ןוא סיוא טּפעװ לשיט ריא ףיוא ריב רעד
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 יאדווא לָאמ ןעצ א רענלעק רעד ןיוש ײברַאּפ

 ."טלָאצעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה ּפיט רעד טָא; : טכַארט ןוא

 ,עדַאלַאב ןייק טימ טשינ ןעמ ןָאק ץלַא ןלָאצ ןוא

 .דלָאג יו ענייש-ךעלרעדנווו א ןייז געמ יז

 ,עסַאק רעד ןופ טלעג'ס ןלייצסיוא טמענ ןָארטַאּפ רעד
 .םעּפש טרעוו'ס ,ןלוטש יד רעביא טרעק רענלעק רעד
 -- עסַארעט רעד היא טקורעגפיונוצ ךעלשיט יד
 ? טעז ךָאנ רעװ סױרַא טּפַאשגנע רעד ןופ ,םיא ןוא

 .רעזייה ןופ ןקַאטש ףיוא רעטצנעפ ךיז ןשעל ןיוש

 .טרַאּפשרַאפ ךעלשיט יד ןוא טכאנ רעד ןופ טרעוו רע

 ,רעזיילרעד ןייז ,דיי ַא ץלא םיוא טקוק ןוא טציז רע ןוא

 .טראוװ ןוא ץלא טראוו ןוא לזעלג ןקידייל םייב

 רעטעלב יד ןיוש ּפָא ןלַאפ לָאמ עטסקיסיירד סָאד

 .קילבופער ץיאלפ ףיוא ןנער ןקיטסברַאה ןיא

 ,רעטעמש ןקיטניו םעניא ייז יו עקנַאלב ךיא

 .קילב ןַײמ םיא טכוז סע עמכיוהראפ ןביוש ךרוד

 רעטעלב יד ןופ יירדעג ןיא עז ךיא וא טכאד רימ

 ,דיי ַא סיוא טקוק ןוא ןטָאש ןייז טרָאד טציז ךָאנ

 ,רעמער ַא ,לאונ א ןזייוואב ךיז לָאז סע

 .דיל ןייז ןוא םיורט ןייז ןוא םיא ןזיילסיוא ןוא
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 ךייטת וב
 ?סייװ רעד וצ סעדויז עניימ יװ ןעפ רעד וצ ךילשת וצ ןיט ?עװ =

 .ןעלסיירטוצסיוא תוריבע יד -- "עקישז רעלַאמש;, רעוװורָאק רעד וצ ןוא

 ,םיהנב יד ןיא טיורב ךעלקערב טימ ןַײנ עטַאט ןַײמ טגעלפ'ס יו

 .םיא דָאש א ןעוועג זיא עקשירק עדעי שטָאכ ,ייז ןפראוו וצ

 ,ןשאט יד ןיא ךעלּקערב טימ ןעפ רעד וצ ךילשּת וצ ןיינ לעוו'כ

 .ןשאוווצסיוא ןטרָאד המשנ ןיימ ןוא דמעה קיטיױק ןיימ

 .רעסַאװ ןרָאלק-רעטיול ןיא ןפרַאװניײרַא דניז עניימ לעוו'ּכ

 .אשמ ַא -- ץראה ןיא רעמ ךַאנ ,שאט רעד ןיא ןענעז ייז רעווש יו

 ןטרָאד סעילאװכ יד ןיא ןפראוו ךיא ףרַאד סעמכאל -- ךעלקערב טשינ

 ןטרָאב ןופ ,שטנערַאּפ-ןייטש ןופ ןרעדיילש ךיוא ןיײלַא ךיז ןּוא

 ןריפרַאפ ןיהַא ךיא ףראד סקעבעג ץינַאג ַא רָאנ ,ךעלקערב טשינ

 .ןריר טשינ רעמ ךיז טרָא םענופ ןוא גערב םייב ןייטש ןטָאש א יוװ ןוא
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 ןנילרעטעטש ועד
 רעטיינענסיא רעד םולב רעד ףיוא טָאה גנילרעטעמש א
 .טלעטשעג ךיז ןטכייל םעד שזַאסרָאק ןייד ןופ
 ?;דלעפ א יצ ןטּרָאנ ַא ןופ טמולחעג רע טָאה
 .רֶע טייטש עלייו ַא -- סיוא טעז ,טרַאנענּפַא ךיז

 ,ןרילָאק טימ טלקנערּפשַאב ,טצירּפשַאב רע זיא ןעוועג

 .טלָאמעג ריא ןופ טשרע טָאהימ סָאװ ערטילַאּפ ַא יו
 ,דלָאנ ןוא שזנַארַא ,ןידעלעס ןוא יולב-לעה
 .ןריראב טנעקעג זיולב לזדנעּפ סטָאנ םיא טָאהיס

 :ליטש רעד ןיא עשטּפעש ךיא ,םיא ןקערשרעד וצ טשינ
 ?יװ הע לנאל יװ ךיז ןענישּפב ,ןימש םיא וַאל .ָא
 -- 'גיובננער םענופ ענייז ןרילָאק יד טימ

 - קנַאשעג םעד קיליװַאב -- שזַאסרַאק ןייד ףיוא שָארב א
 ,קנאדענ ןיימ ןופ ןעוועג רע זיא ךָאנ רעכיג רָאנ
 .ןגױלפעגקעװַא ריד ןופ רע זיא לָאמ 8 טימ לייוו

 רַאי ןיא ןריובעג ,ןייטשלוש השמ
 -לע ייב ,ןילבול ןבעל ,ווירַאק ןיא 1
 -ַארט ַא ןעמוקַאב .תוכאלמ-לעב ןרעט
 קידנעיז טלַא .גנואיצרעד עלענַאיציד
 ןייק החּפשמ יד רעביא ךיז טיצ רָאי 4
 -ל עטשרע יד טכעלטנפערַאפ .עשרַאװ
 "גנינעפָאה רעזניא , לַאנרושז ןיא רעד
 ןיא רעטעּפש ,גרעבנעסייו .מ .י ןופ
 רעטנוא "ענובירט עשירַארעטיל , רעד
 ןוא ,רעשטיוד קחצי ןופ עיצקַאדער רעד
 ."רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןיא ךָאנרעד

 -יל עטשרע יד ןבעגעגסױרַא 1924 ןיא
 ןיא ,"יילב ןוא טיורב ,, נ"א גנולמַאז-רעד
 ןיא ."גרעב יד ןיא לפייפ סָאד, 6
 -ַאב ןעוװעג ,זירַאּפ ןייק ןעמוקעג 7
 -טימ ,תוכאלמ ענעדישרַאפ ייב טקיטפעש
 ,"לַאנרושז רעזירַאּפ, ןיא טעברַאעג
 רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ."עסערּפ עיינ,
 טרישזַאגנַא ךיז המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 תעב .ײמרַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא
 ןיא טבעלעג עיצַאּפקַָא רעשטייד רעד
 -עג ַא ןיא קיטעט ןעוװעג ,ךיירקנַארפ
 סָאװ ,רעביירש עשידיי ןופ זיירק ןעמייה
 -דנַאטשרעדיװ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה
 ַאל, הסיפת רעד ןיא ןסעזעג .ףמַאק
 -גנַארד רעגַאל ןיא ןוא זירַאּפ ןיא "עטנַאס
 רעטציא ןיב גנואיירפַאב רעד טניז .יס
 ןוא עיזעַאּפ רעכיב 11 טכעלטנפערַאפ
 רעדיל ךוב סָאד עכלעוו ןשיװצ ,עזָארּפ
 ,"רעיודַאב ןופ ןעמולב , סעמעָאּפ ןוא
 ןשידיי ןכרוד ןרָאװעג טרימערּפ זיא סָאװ
 .סערגנַאק-טלעוו



 ןיווטיל .מ

 ןכיױה רעטייש ןוא עירק ןשיווצ
 (* רעוועקצוס םהרבא ןופ קיטעָאּפ רעד וצ ןכירטש )

 .א

 יד ,ערטילַאּפ-טרָאװ ןייז ,ןברַאפ ענייז טָאה ,רעלָאמ רעד יו ,רעטכיד רעד

 .םענפיוא ןשירעטלַאטשעג ןלַאטָאט םענופ ערעפס רעד ןיא ּפָא ךיז ןליּפש ןתוכייש

 ןָא טפור רעטכיד רעד ןברַאפ ערעסָאװ ,םעד ןגעוו זיולב ייברעד טינ טייג'ס

 טייג רעמ ךָאנ טרעיינ .קידנגָאזסױא זיא סָאד ךיוא ,יאדווא .רעדיל ענייז ןיא

 -עָאּפ םענופ זילַאנַא ןלַארטקעּפס םעד ,טעטילַאנָאט רענײמעגלַא רעד ןגעוו סע

 ,גנוריּפש-ברַאפ רעד ןגעוו :ןכַאפנייארַאפ לו ןעמ ביוא רעדָא .ןפַאש ןשיט

 ןוא רעפסָאמטַא ריא ןופ ,טּפַאשדנַאל-רעטרעװ רעד ןופ ףיוא טגייטש סָאװ

 .טַאמילק

 טשינ טקנעדעג רעװ -...יולב ַא ,ןירג ֹוא ,טיור יֹא ,סייוו ע ,ץרַאװש א ;

 סע ןעמ טָאה גנַאל ?ָאבמער רוטרַא ןופ ?ןלַאקָאװ; טענָאס ןטמירַאב םעד

 ןבָאה ערעדנַא -- ןלַאינעג ַא ,ןריּפשסיורָאפ קידלטיממוא ןַא יװ טַאלג טכַארטַאב

 גנירדניירַא ןרעפיט ץלַא ןטימ .ץילבפיוא -- ןקיסַאּפש םתס :טגָאזעג וליּפַא

 יו ןדנעװנָא גָאז ןימ ַאזַא ןעמ ןָאק הריצי רעשירעלטסניק ןופ סעצָארּפ םעניא

 אקווד טינ שינעטנעקרעד רעשירַארעטיל ןופ טנעמורטסניא-גנוטכיילכרוד  ַא

 .קרעוו עצנַאג סָאד עגונב רָאנ ,ןלַאקָאװ עגונב

 ןייז טלָאוװ'ס יו ,קורדניא םעד ןעמ טָאה ןרעגנַאמ קיציא ייב ב"צ ױזַא

 קרעװ ןרעביא ךיז טײרּפש ןקיווייל .ה ייב .יולב הלוכ ןעוועג הכולמ עשיטעָאּפ

 ןרעקַאלּפ ,ןטכייל ערטילַאּפ סרעוועקצוס םהרבא ףיוא .טייקסייוו עקיפוס-ןיא ןא

 םענופ :ןסנַאינ עלַא ןיא ,רענעט עװעשזנַארָא-טיור-לעג-דלָאג יד ןענערב ןוא

 ןופ ןוגינ ַא .ןזדלעפ-בגנ עקירָאה-רעּפוק יד וצ זיב עטיל ןופ טכיל ןדניל ןסַאלב

 ; ןרָאי רעקיסיירד עירפ יד ןופ ,בייהנָא ןופ דיל םעניא טציילפ *דלָאג ןצלָאמשעצ,

 -טנפערַאפ ַא 1969 ףוס ןופ ןגעקַא זדנוא טנערב םייל עינלעגיצ ענרוּפרוּפ ַא ןוא

 .עמעָאּפ רעטכעל

 סרעוועקצוס .עקידניע-ףרה ,עקידלטיממוא ןַא זיא עיצַאסנעס עקיזָאד יד

 םעניא טרעטיײלעג ןוא טדימשעג ,ןצלָאמשעג ךיז ,ןסקַאװעגסיױא זיא עיזעָאּפ

 -עגייב סָאד טָאה רשפא .הפירש-קלָאפ ןוא -טלעוו רעסיורג רעד ןופ רעקַאלּפ

 םיא הליחתכל ןענעז סָאװ ,ןרילָאק-טנורג יד ןריטנעצקַא וצ רעמ ךָאנ ןגָארט

 ןופ ךוב םע"נ םענופ ןעניישרעד ןרַאפ ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ײסע רעד (*

 םגה ,(1970 רעבמעטפעס ,ביבא-לת) ?רעמינפ עקיטייצ, רעוועקצוס םהרבא

 ָאד ןרעװ סעבַאגסױא עשידָאירעפ ןיא עטכעלטנפערַאפ ,רעדיל ענלצנייא

 ףעשינאפעט א זרקבצ יװ העמ ךאח ז"א גווקמאז עשיר'ק א טסעוט טהירצ

 עי צ ףשטמיפשא= א האפ השח:7 ןופ ףיטקפיהוט
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 ןליוהרַאפ ןענעז ,ףיט רעייז תועמשמ ןכיירג םעד ןופ ןעלצרָאװ יד .ןגייא ןעוועג

 םעטיר ,טײטַאב ,דליב ,גנַאלק ,ברַאפ ּוװ ,סעירָאגעטַאק ןוא םישוח עלַא ּוװ ,טרָאד

 ךָאנ ,ןטייווצ ןיא רענייא רעבירַא יירפ ןעייג ,סטלייטעג-טינ ןוא סנייא ךָאנ ןענעז

 ךרוד טשרע .טרָאװ סָאד ,ןכייצ ןייז ךיא ןשירעטכיד םעניא טמוקַאב סע רעדייא

 ,ןפַאש סָאד ןָא ךיז טבייה טײקצנַאג יד ןרעדנערַאפ ךרוד ה"ד ,גנונעכייצַאב רעד

 | .רוטקורטס עשיטעָאּפ ַא יו טרָאװ םענופ ןריובעג ןכרוד

 עכעלטע ןטכַארטַאב רעבירעד רימ ןליו תורוש עקידרעטייו יד ןיא

 -ייא ריא ןיא ,םינפבמ עיזעָאּפ סרעוועקצוס םהרבא ןופ ןטנעמָאמ עלַארוטקורטס

 ענײימעגלַא קידבגא-ךרד זיולב ,קינייו קידנרירַאב ,גנַאג ןטסקינייװעניא םענעג

 -ַאב עשירַארעטיל ןוא עשירָאטסיה-רוטלוק עקיטייזנגעק ןוא קיטַאמעלבָארּפ

 סָאװ ,ןעגנולדנַאװ ,ןעגנונַאּפש ,ןסעצָארּפ ףיוא ךיז ןצענערגַאב רימ .ןקריוו

 ןשיווצ תוכייש תמחמ .עיזעָאּפ סרעוועקצוס ןופ רוטקורטס יד לייט םוצ ןעגנידַאב

 ןייז סָאד ױזַא יוװ ןוא לפיוו ףיוא זיולב טינ זיא טרָאװ ןוא טייצ ,ןפַאש ןוא ןייז

 טינ טרעינ ,קרעװ סרעטכיד םעניא עיצַאמילבוס ,געוװַאב ,קורדסיוא טניפעג

 -- טרָאװ סָאד -- גנופַאש עשירעטכיד יד ױזַא יו -- קידרקיע רעקינייוו

 .לרוג םעניא ןוא טייצ רעד ןיא אפוג ךיז טקיטלַאטשעג

 עריא טרָאװ םענופ גנוקיטלַאטשעגטסבלעז יד ןָא טמענ רעטכיד ןדעי ייב

 ייב .סָאּפמעט ןוא ןעגנוטכיר ,ןעמרָאפ עקיטליג ןײלַא םיא רַאפ ,ערעדנוזַאב

 טיײג ןעמ ,םיא טנעיײל ןעמ רעמ סָאװ :קיטכעמ ןוא טלוב יז זיא ןרעוועקצוס

 -- קירוצ ףיוא ךיוא רעדָא ,רערעדנַא רעד וצ הפוקת ןייא ןופ רעהַא ןוא ןיהַא

 ,עשיטנעדיא ןייק טינ לָאמ ןייק ,עשירעטכיד תופוקת ,עכעלטכישעג תופוקת

 ריא ןיא עיזעָאּפ ןייז ךיז טקעלּפטנַא רעמ ץלַא -- עוװיטַאלערָאק דימת

 תויתוא יד ,סיוא ךיז ןגייב רעדנעב עקיטנַאקריפ יד ,ךיז טכוד'ס .גנַאג ןקידמצע

 .געוװַאב ןשיפיצעּפס ןקיטנָאק שוריפב ַא ןיא ךיז ןקיטלַאטשעג ,ןרדס תוחרוּפ

 רעד ןופ לַאש-רפוש םוצ ?סקידלַאװ, ןקינוז ןוא *ריביס, ןטעגויוורַאפ ןופ

 רעד ןוא "טָאטשמיײהעג; רעד ןופ ןלַאנַאק יד ןופ :"גנוטסעפ, רעטרעגַאלַאב

 ןיא; טייר םוצ "*סַאג עשידיי, רענעגנַאגרַאפ טשינ לָאמ ןייק רעבָא ,רעקיאייגרַאפ

 יד זיא'ס טפַאשדנַאל סנעמעוו ,"ביוט רעד וצ עדָא; רעד ןופ ;?ןגָאװ-רעייפ

 םענעגרָאברַאפ םעד :"?יניס רבדמ/, ןופ טפַאשדנַאל רעקיאילג רעד וצ זיב ,המשנ

 םעיינ םוצ סױרַא רעדיוו ךיז טסייר יז ווו ןופ ,*סיזַאָא; םענעגייא ןיא רעקניירַא

 זיא עיזעָאּפ סרעוועקצוס םהרבא ."םיתפומ ןוא תויתוא עקיטנַאקריפ, ןופ ורמוא

 ה"ד ,לַאריפס ַא ןיא געװַאב ַא טרעיינ ,ןייג-ןיהַא ןוא :רעהַא טושּפ ןייק טשינ

 -קידתודוס יד ,עיזיו עשירעטכיד עטסקינייװעניא יד סָאװ ,געװַאב ַאזַא ןיא

 זיא ,טעטילַאער -- טרָאװ ןוא טרַאװ טרעוװ טלעוװ ווו ,טײקצנַאג עטקַארטסבַא

 .רעטכידעג רדסכ ןוא רעטרעטייוועגסיוא רדסכ ריא ןיא

 -רדסכ ןיא ייברעד ןוא עקידכשמה-שיטנעטיוא עמַאס יד ןופ ענייא זיא יז

 רעבירעד עקַאט ןוא .גנורעדנערַאפ יד זיא טיײקידנעטשַאב ריא .גנואיינַאב רעקיד

 ןטלעז זיא'ס יװ ,טייקידלרוג ַאזַא ןעמענניײרַא ןוא ןעמענמורַא טנָאקעג יז טָאה

 !רעטכיד ַא רַאפ ןלַאפעגסיוא

 -עג ױזַא טעָאּפ ַא זיא ןטלעז !טייצ ןייז ןופ לרוג ןוא רעטכיד ןופ לרוג

 ףיוא ,דײשַאב ןוא דײשטנַא ןכעלטכישעג ןופ ןגָאר עלַא ףיוא ןרָאװעג טלעטש

 ןכיילג סריא טשינ טָאה יז ךיוא סָאװ ,טייצ ַא ןופ ןּפונק עקידנענערב עמַאס יד

 סָאד ּוו ,ןכיט ענערָארּפרַאפ רעריביס ןופ .טייקטרעשַאב רעשיגַארט ןיא

 ןדנָאלב ןופ ;גנַאזעג קידנעמוק ןייז טגָאזעגנָא םיא טָאה סנטילש ןופ ןעגנילק
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 םענלמרימ ,ןשרַאק לגייווצ ,ןרעטש ןברַאג טימ רעדלעפ עשיווטיל ףיוא ןעניגַאב

 -עינ ןוא עיליוו ןופ סעגערב יד ףיוא ןרעזדנוא גנַאגפיוא ןטצעל םענופ םעטָא

 רענעטָאנקרַאפ-רענייב רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא לרוג רעד טָאה -- ןַאמ

 -מוא ןרָאװעג ןענעז "יירעקורד סמָאר ןופ ןטַאלּפ ענעיילב יד; ןעוו ,?גנוטסעפ;

 ןופ רעטכיד רעד ןרעװ לָאז ?סקידלַאװ, ןופ רעטכיד רעד .ןליוק ןיא ןסָאגעג

 ןעגניז ןעמיה-רענַאזיטרַאּפ םעד יװ ,ןרעה וצ ןייז טרעשַאב םיא לָאז'ס ןוא .דלַאװ

 טָאה -- גנַאגפמַאק ןוא גנַאגרעטנוא ,גנַאגפיוא ןופ תודע .הדוהי ןופ ןזדלעפ יד

 ,עדלָאג ןופ טנַאה ענעסירעגּפָא יד :טנעה עדייב ןסָאלשעגפיונוצ עיזיוו ןייז

 טימ יז ןבָארגַאב ןרַאפ טשוקעג ןבָאה סע סָאװ ,עקנַאזיטרַאּפ רענליו רעד

 ןיא טרעיױמרַאפ רוחב רעד סָאװ ,טנַאה יד ןוא ;םירבח עריא שוק ןקילײה

 רעד ןרעוו לָאז "םוקמוא ןופ ליײזנקלָאװ; רעד ידכ ,םילשורי ןופ טנַאװ רעד

 ןרעו עדייב יו ,ןעזרעד וצ ןעוװעג הכוז טָאה רע ןוא !"ןבעל ןופ לייזרעייפ;

 םעד ,רעיומ רעקיטנַאקריפ רעד ייב טנַאה עקידעבעל עקיצנייא ןייא ,סנייא

 :תפומ ןוא סָאטימ סקלָאפ

 / קיטנַאהנגײא טייצ רעד ןופ טָאה ןוא רעייפ ןיא ןעגנַאגעג זיא טנַאה ַא;

 .ןגיוא יד ןיא רימ רַאפ ןוא ריד רַאפ / עגר ענעגײא ןַא ןפַאשַאב

 (139 ז"ז "םיתפומ ןוא תויתוא עקיטנַאקריפ;)

 ם

 -עג זיא'ס סָאװ םעד בילוצ געװַאב ןיא דימת קרעוװ סרעוועקצוס זיא יצ

 ןיא לייו רעדָא ? טייצ רעד ןופ ןעגנונַאּפש עקידלרוג ליונק ןצנַאג ןכרוד ןגָארט

 ןרָאװעג עטבעלעגרעביא סָאד זיא ,ַאזַא סע זיא תוכיא ןייז ןיא ,תוהמ םצע ןייז

 ןוא .עדייב בילוצ אמתסמ ?ףַאשַאברעביא אלא .גנַאזעגרעביא טינ םיא ןיא

 זיא ןילַא גנובעלרעביא תמחמ .םרוג ןטייוצ ןבילוצ לכ-םדוק עקַאט רשפא

 סע זיא רוד רעסָאװ ףיוא ןוא -- אפוג חוכ ריא :טרעקרַאפ .עירכמ טשינ ךָאנ

 ,רעטכיד ַא ןּפַאכרַאפ וצ ױזַא לגוסמ לָאמוצ זיא -- ?ןרעזדנוא ףיוא יו לח רעמ

 רעד ןופ ּפָא טגנעה סָאד .לוגיע ריא ןופ סױרַא טשינ רעמ ןיוש ןָאק רע זַא

 זיא גנוטכיד סרעוועקצוס .ךיא ןשירעטכיד םענופ ,רוטקורטס רעטסקינייוועניא

 סָאװ ,גנוגעװַאב ַא ה"ד ,לַאריּפס ַא טרעיינ ,לוגיע ןייק טינ ,טגָאזעג יװ ,רעבָא

 םענמורַא ןרעסערג רדסכ ןיא טזיירק ,טקנוּפגנַאגסױא םענעגייא םורַא קידנזיירק

 .טייקכעלמיור-טייצ ןייז ןיא ןעשעג םענופ ףױלּפָא ןרעביא ךיוא

 יירד -- ןרעוועקצוס ייב .סרעטנעצ ערערעמ לַאריּפס ַא טָאה ,טנַאקַאב יו

 :טייצ ןיא סרעטנעצ יירד .לארשי - ענליוו - ריביס :טײרּפשעג ןיא סרעטנעצ

 -נעצ עלַא ןופ .הנידמ רעד ןופ טייצ עקיטסייג ,דלַאװ ןוא ָאטעג ,ןרָאי-רעדניק

 ןופ טקנוּפ ןדעי ןיא םינפוא עקילָאצנָא ףיוא ךיז ןציירק סָאװ ,סעיניל -- סרעט

 סָאד ידכ ,געװַאב ןקימרָאפלַאריּפס ַא ןלעטשוצרָאפ ךיז גונעג .לַאריּפס רעד

 ,אפוג ךיז יז טנגעגַאב עגר רעדעי ןיא ,טרָא ןדעי ףיוא :רָאלק ןרעוו לָאז

 טביילב ױזַא .טסעמסיוא םעיינ ןיא ,רעטייוו ןופ ןוא רעכעה ןופ קידנעטש טרעיינ

 ריא .וויסקעלפער ןוא שירענָאיזיװ : ךיז וצ שיטנעדיא דימת גנוטכיד סרעוועקצוס

 עטיינַאב ַא דימת רָאנ .שירעעז -- טכַארטַאב ריא .שירעטכַארטַאב זיא גנואעז
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 ןבַײהסױרַא סרעדנוזַאב טרָאװ עטצעל סָאד זומ ןעמ .עקידנשַאררעביא ןַא ןוא

 ןיא לָאר עקיגנַארטשרע ןַא עקַאט טליּפש טנעמָאמ-גנושַאררעביא רעד תמחמ

 ריא רַאפ ןטנעמעלע עטסקידרקיעש יד ןופ רענייא זיא ,עיזעָאּפ סרעוועקצוס

 .טעטינרעדָאמ

 טקעלּפטנַא קיטעָאּפ סרעוועקצוס ןופ רעטקַארַאכ רעקיטנורג רעקיזָאד רעד

 ןופ רעדילא דנאב םעד טייז ןייא ןופ ב"צ טמענ ןעמ ןעוו ,ךעלרעּפמײשַאב ךיז

 -גטרָאד, ענייז ,טגָאז רע יו ,ןעמונעגפיונוצ טָאה רעטכיד רעד וװ ,?תומה-םי

 ה"ד ,"רָאי קיסיירד ןופ ךשמב רעדיל ןיא עטלדנַאװרַאפ ,טכענ ןוא געט עקיד

 -עג רע יװ ,"ןטרָאד, םעד רָאנ ,?ןטרָאד, ענעפַאשעג רעדיל יד זיולב טשינ

 יד טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא :ןפַאש ןצנַאג ןייז טעמכ ןופ ךשמב ךיז טקיטלַאטש

 רעדיל ענעפַאשעג רעטעּפש ךיוא קידנבעגוצ ,קרעוװ עשיטעָאּפ רעדנעב ייווצ

 גנולמַאז עטשרע יד ."םיתפומ ןוא תויתוא עקיטנַאקריפ, ךעלסילשנייא ןוא זיב

 -גנערטש ןוא עקידנעטשלופ ַא עטייווצ יד ,קיטַאמעט ריא ןיא ענעסָאלשעג ַא זיא

 ,רעטייוצ רעד רעביא גנולמַאז עטשרע יד רעבירַא ןעמ טגייל .עשיגָאלָאנָארכ

 ןופ יָארטס רעצנַאג ַא ,ָאי ,סעיזיוו עקיטנורג ייר עצנַאג ַא יו ,ףכית ןעמ טעזרעד

 ןפַאש ןצנַאג סרעוועקצוס ןופ ןַארגיליפ ןיא ןעניישרעד ןלָאבמיס עטמיטשַאב

 -- יאדווא .שרעדנַא דימת ךיוא טרעיינ ,רעדיוו דימת ,ןדָאירעּפ ענייז עלַא ןיא

 ןופ ןעצ יד ,םוקמוא ןוא םוקפיוא ןיא ,אטילד םילשורי ןופ סַאג עשידיי יד

 ןעגנוזעגּפָא ,ךיז טכוד ,ןיוש ייז טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,ןלַאנַאק רענליוו יד

 רעמינּפ עדייב ענייז ,םינּפ ןגייא ןייז ,ןײלַא רע ןוא .ןעגניזּפָא טשינ ךיז ןזָאל ייז

 טנייה םענופ לגיּפש םעניא ףיונוצ ךיז ןפערט סָאװ ,ןגרָאמ ןופ ןוא ןטכענ ןופ

 . -צוס סָאד זיא סָאד טרעיינ .דיל ןייז ןיא ןדניוושרַאפ טינ ייז ןלעװ לָאמ ןייק ---

 -געמוק ,"ןטרָאד, ןופ ןעגנואעז יד יוװ ,קידנפעלּפרַאפ שממ זיא'ס :עשירעוועק

 .עטרעדנערַאפ ,ערעדנַא ןעניישרעד םעיינ רעדעי ייב ןענעז ,קירוצ רעטעּפש קיד

 רעד רָאנ ,שובל ןרעדנַא ןַא ןיא זיולב טינ ייז טגנערב ץיילפנָא רעיינ רעדעי

 ןופ ןסעזַאב זיא דיל ןייז .טסעמסיוא ןקידנשַאררעביא ןוא ןרעדנַא ןַא ןיא רקיע

 -ַאב ןייק טשינ דיל סרעוועקצוס זיא רעבירעד ןוא .ןעגנַאפעג טשינ רעבָא ,ייז

 ןייז ןופ סַאג-םונהיג, רעד ךרוד ןעלדנַאװ סָאװ ,רעטסנעּפשעג יד ןופ ךיז ןעיירפ

 -ניא ןַא טרעיינ ,ןריזירָאירעטסקע ןייק טשינ :גנופוגרַאפ רעייז טרעיינ ,?ןורכז

 .לּפַאטש ןרעכעה ףיוא ןרירגעט

 -יל יד ב"צ :ןסעצָארּפ-לדנַאװרַאפ יד טָא ןופ עכעלטע ןענָאמרעד רימָאל

 -ירשעג ,רעטעּפש רָאי ייווצ םיוק ןופ יד ןוא אפוג ָאטעג ןיא ענעבירשעג רעד

 -ינייו -- ?טָאטשמיײהעג; ןיא םוקקירוצ רעד .זירַאּפ ןיא יצ עשרַאװ ןיא ענעב

 -יט םעד ,ןטסקינייװעניא םעד ןקיניזַאב וצ וװרּפ רעטשרע רעבָא ,שיריל רעק

 ?טײטַאב ןרעכעה םעד -- קורדסיוא םעד ןריקיזיר רימ ןלָאז רשפא יצ ,ןרעפ

 ןוא ."גנונָאמרעד ןופ שרַאק, יד ןָא טמיווש לצרָאװרַאפ םעיינ םעניא רעטעּפש

 "בױט רעד וצ עדָא; רעד ןופ ךיילגסיוא ןטימ ,שפנה ןובשח ןטימ קיטייצנייא

 ןיא ןרַאּפשעצ ןוא "םוירַאװקַא םענירג, ןופ ןטלַאטשעג יד סױרַא ךיז ןסייר

 ןרישרַאמ רעטעּפש ןרָאי .סעפָארטס ענעסָאלשעג-שימטיר יד "דרע עקיטסייג,

 ;?סעטַאיּפ יד זיב רעקעלג יװ ןָאטעגנָא ,רעדמעה עיולב, ןיא ףיוא רעדיוװ ייז

 ךיז ןטיש סָאװ ,"ןטרעוװנָאק עקיטלעוװנעי, ןופ דלַאװ םענעריּפַאּפ םעניא ןשיור

 ריט רעד ןיא טציא טּפַאלק ,טולב ןעוועג זיא לָאמַא סָאװ סָאד .רעטכיד ןפיוא

 -טרענייטשרַאפ עקיבייא יד יצ ,ןקילָאמַא ןופ טייקטרענייטשרַאפ יד .ןייטש ַא יו

 -רעטייוו ַא ץלַא ןיא לַאריּפס יד טסקַאװ סע ?ןעמוק טעװ סָאװ ,םעד ןופ טייק
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 טפעהַאב ןרעסערג ץלַא םוצ ןוא ןטכענ ןעירפ םעד וצ קיטייצנייא ,ףקיה ןקיד

 הלאש רעטרעפטנערַאפ-טשינ רעקיביײא רעד טימ ,? סָאװרַאפ, ןשימסָאק ןטימ

 ןפַאשַאב וצ ,ןועגש ןוא ליּפש, םענדָאמ םעד טָא ןגעו ,ןבעל ןוא טיוט ןגעוו

 ."ןעָאטינ ליפ ױזַא

 םעניא ןעמוקעגפיוא ,םָארטש ןקיטנורג ןרעדנַא ןטימ ךיוא עקיבלעז סָאד

 ףערטפיונוצ ןטשרע םענופ -- ָאד ךיוא .לארשי ןופ טַאמילק ןשידרע ןוא ןקיטסייג

 ןכרוד ןייז לגר-הלוע ןשירָאטסיה ןזיב *דנַאל ןופ ּפַאלקצרַאה ןשינַאקלּוװ ןטימ

 ןוא גנורעטייווסיוא ןַא ,ןסקַאװנָא קידנעטש ַא -- רעיוט ןקיטנַאקריפ ןופ ביוטש

 טינ ,רעדנַאנַא ןופ טלײטעגּפָא טינ ןענעז ןעמָארטש עדייב .גנוקיטכידעגרַאפ

 טייצ ַא ןיא ךיז טלקיוװ לַאריּפס יד .עטגנידַאב קיטייזנגעק אלא ,עלעלַארַאּפ

 ןרָאי טימ טינ ןטסָאמעג ,רעטסקינייװעניא ןַא אלא ,רעשיגָאלָאנָארכ ןייק טשינ

 ,אטיל'ד רעטסעװש ריא ךיז ןיא ןעמונעגפיוא טָאה םילשורי .רעיוד טימ רָאנ

 זױלב טינ רעבָא ,רעטכיד םענופ טײרּפשעג ןקיטסייג ןצנַאג םעד ןעמונעגפיוא

 טלוב ױזַא לארשי-עטיל-ריביס טפַאשדנַאל עדעי !טלדנַאװרַאפ -- ןעמונעגפיוא

 ערעייז ןפַאש סעיפַארגָאעג עלַא וצ הריתס ןיא טרעיינ ; טײטַאברוא םענעגייא ןיא

 ַא ,ףוררעביא ןקידנעטש ַא ,טנורגרעטניה ןכעלטייהנייא ןַא אפוג ןטסַארטנָאק

 ןסלוּפמיא ,ןעמטיר ,רעדליב ,ןטלַאטשעג ןופ ץיײלפּפָא ןוא ץיילפנָא ןקידרדסכ

 קיטייצנייא זיא רע :םיור ןוא טייצ ןיא רעקיכַאפליפ ַא זיא ךרד סרעטכיד םעד

 ןומרח ןפיוא סָאװ; ,יינש םייב -- טציא ייס ,טלָאמעד ייס ,ןטרָאד ייס ,ָאד ייס

 .*עטַאכ רעקיטנוװָא רעטיײנשַאב, רעד ייב ןוא ?ןביוא

 :גנוצנַאגרַאפ וצ גנַארד רעקיטכַאמלַא רעד -- סױרַא טעטילַאוד רעד טָא ןופ

 ןזָארג עשימייה ןיא ןגייל ךיז רימָאל;

 *..טרָאפ ןענעצנַאג ךיז עטבלַאהעצ רימָאל

 (97 ז ז ,2 דנַאפ ,קרעװ עשיטעַאפ)

 ,ןפוא ןטסוװַאב ץנַאג טשינ רשפא אפוג טעָאּפ ןרַאפ ,םענעליוהרַאפ ַא ףיוא

 -דנע טינ ךָאנ ,עשידרערעטנוא יד ןופ םענייא טימ רעטרעוו יד טָא ךיז ןקעד

 רעזדנוא ןופ לרוג ןשידיי ןיא תוחוכ-סיוטש עטסקרַאטש ,עטרָאלקעגסױא קיטליג

 עריא טימ ערעזדנוא טײקנטלָאּפשעצ עשירָאטסיה יד ןייז וצ רבוג :עכָאּפע

 ךיױא סע זיא רעבָא קיטייצנייא .תוריתס עשילרעטסיוא ןוא עטרעטנָאלּפרַאפ

 -רוא רעשירעטכיד רעכעלנעזרעּפ-ףיט רעד רַאפ יירשעגסיוא רעקידנצכעל רעד

 עגר ותואב ןוא רעקידנצילבפיוא רענעי וצ ,טײקצנַאג ןוא טײקצלַא וצ גנוטסולג

 .היוה רעד ןופ טעטילַאטָאט רעטסקינייװעניא ןופ עיזיוו רענעשָאלרַאפ ןיוש

 -ָאט רעד טָא ךָאנ ןעקנעב עקיבייא סָאד טרָאװ סרעטכיד םעד עקַאט טגָארט

 ףתוכייש עטסקינייוועניא יד ןופ ןיישּפָא ןוא גנַאלקּפָא ךיז ןיא טגָארט ,טעטילַאט

 -סוקַא יד רעבירַא ןעייג ,לשמל ,ןרעוועקצוס ייב .ןפוא ןייז ףיוא ןרעדעי ייב

 ןעגנַאפעג ןּפיל ןיא ןעגנַאלק, :טרעקעגמוא ןוא עלעוזיוו ןיא ןעגנוריּפש עשיט

 ,"טולב טימ ןסָאגַאב ,ןעגנַאלק ענרענייב יד, יצ :"רעסעלש עקימי ןיא לרעּפ יו

 סָאװ ןוגינ רעד רעדָא .הריש ןופ לּפמעט ןייז ייז ןופ טיוב רעטכיד רעד סָאװ

 טפָא ןעמ טפערט סָאד -- ?ןוגינ ַא ןלָאמ, .ןדַאילס ענייז דלַאו ןזיב טפיילש
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 לָאמ ןייא רע טגָאז -- "ןעגנַאלק יד זולב עז ךיא, ןוא ,רעדיל ענייז ןיא
 :"שז; סָאד רעטנוא ןיילַא טכיירטש ןוא שוריפב

 .ןעגנאלק יד זיולב עז ךיא ...2

 ןקָאלב ענרעּפוק יד ןופ דניצַא ןצילב ייז

 תויח יו ןליוה .ייז ןרעוװ רעמינּפ ןוא

 ...ןקז ןקילַארטש םענעסקַאװעגרעביא םוצ

 *.סעײבַא עסייוו ןיא ןעגנַאלק יד ןעינק טרָאד

 (403 ז"ז ,2 ,טרָאד)

 רעשירעעז ןוא רעכעלגנַאלק ןופ ץנערעפרעטניא רעד רַאפ אמגוד ַא שממ

 (תויח יװ ןליוה) ןעגנַאלק יינספיוא ,רעמינּפ ןרעװ ןעגנַאלק יד :טייקכעלדליב

 ןעגנַאלק יד ןעינק טרָאד, -- גנואעז עשילָאבמיס יד ָאד זיא לָאמ ןייא טימ ןוא

 .?סעײבַא עסייוו ןיא

 -ענ קלָאפ םוצ ,ןעלּפַאצרַאװש עניימ ןוא, :טקידנערַאפ רעטכיד רעד ןוא

 שיטסירעטקַארַאכ רעייז ."טייקליפ רעקיגנַאלק ןופ רעביא ךיז ןסיג ייז / עדנו

 טרעוו דיל רעדנַא ןַא ןיא .רעהעג ןיימ טינ ,"ןעלּפַאצרַאװש עניימ , עקיזָאד סָאד

 :טקעריד רָאג טגָאזעג

 ,קיזומ ךיז ןזייוו ןָאק ױזַא;

 ."רעגניפ ןגָאמרַאפ קיזומ לָאז'ס ןעוו

 "ךיז וצ ךיז ןופ, לקיצ ןקיטכיוו ןקיניזַאבטסבלעז סרעוועקצוס רַאפ םעניא
 :תורוש עכלעזַא רימ ןעניפעג

 רעוא ןיימ וצ ךיא גייל ןטייווצ ַא וצ יו ןיילַא ךיז וצ,

 "..גנואעז רעקידנעגניז טימ לופרעביא ןגיוא עניימ ןוא

 :שירעקעדפיוא רָאג ןיוש רעטייוו ןוא

 ןעלדָאנ טימ יו ןלָאבמיסגנַאלק יד טימ ןוא .רעה ןוא עז ךיא 2

 "..ריּפַאּפ ןופ ןעלקסומ עסייו יד ףיוא ןדנוו ךיא יינרַאפ

 (328 ז"ז ,טרָאד)

 -עג ןוא ןוקית ריא סָאװ ,דנווו ַא זיא ריּפַאּפ ןפיוא טרָאװ ענעבירשעג סָאד

 .קיומ טרעוװ עיזיוו יד ,טכַארטרַאפ רעשיטעָאּפ רעד .גנַאלק רעד זיא גנוזענ

 זיא קיזומ .לומרָאפ רעשינעלרעוו רעטמירַאב רעד קילדעװ ,"קיזומ לכ-םדוק;

 .ןלָאבמיס ןופ טרובעג יד ןוא עיכיטס סרעוועקצוס

 .ג

 זיא יאדווא .םַארג םענופ עילָאר עקיטכיוו רעייז ןוא ערעדנוזַאב יד ןופרעד

 -שינעטלעהרַאפ ןייז .ללכב עיזעָאּפ ןיא םרוג רעקיגנַארטשרע ןַא םַארג רעד
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 םוצ רעטכיד ןייא ןופ רעבָא ךיז ןרעדנע ןפוא-קריווסיוא רעד ,גָאװ עקיסעמ

 זיא ןעמַארג סרעוװעקצוס ןופ טייקלעניגירַא ןוא טייקכייר רעד ןגעװ .ןרעדנַא

 בעװנעמַאװצ םענעטלעז רעייז ךרוד ןקריוו ייז .ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא ןיוש

 טשינ זיא ךיז רַאפ טרָאװמַארג סַאד .שַאררעביא ןוא טײקכעלריטַאנ ןשיווצ

 ןכעלריטַאנ ןיא ןיירַא ןיילַא ךיז ןופ יו טמוק סע ,טלצניקעג טשינ ,ןעגנוווצעג

 -רעדמוא טפָא רעייז זיא רעבָא גנַאלקנעמַאזצ רעד .זרעפ םענופ םָארטשדיײר

 ןענעז ייז .ןליּפשיב ןעגנערב וצ ךייש טשינ .שממ קידנשַאררעביא .,טרַאװ

 עטסעב עטשרע יד רימ ןעגנערב עיצַארטסוליא םשל רָאנ .רעטרעדנוה יד ןיא
 :"דרע עקיטסייג , ןופ ,לשמל ,עפָארטס

 .ןעלמעזעג ששידרערעטנוא .ןעײטרַאּפ;

 .וכע ןופ טנַאטסערַא ןַא זיא ןענורטנַא

 ףעלמעק יד ייב סרעקיוה ןיא רעוװעג טכוז ןעמ

 עקַאט ןענעז ןעלמעק יד ,ןייז ןָאק ? סייוו רעוו
 .ןוחצנ םעד ןטיירג .ןדיי עטלעטשרַאפ

 ,קינדבח ַא ,דמלמ ַא טינ טביילג ןעמ

 ןכָאװ עבלעז יד ןיא ןוא .גיוו ןיא דניק ַא

 ,"קינדַאסוװ ינדעימ, סניקשוּפ רעביא רענייא טצעז

 האנק סיוא םיא רעביא ןצעז רעדניק ןוא

 ."הניר ןרָאװעג זיא ענייר ןופ ןוא -- ןעמָאנ סרעטכָאט ןיימ

 (451 ז"ז ,טרָאד)

 רעקידנשַאררעביא רעד ןוא ,"עקַאט, ."וכע; ,"ןעלמעקק .,"ןעלמעזעג;

 ךעלריטַאנ ץנַאג ןירַא ךיז ןסַאּפ רעטרעוו עלַא ,"קינדַאסוו ינדעימ-קינדבח;

 -נעמַאזוצ רעטרַאװרעדמוא רעייז .זרעפ ןקידיאַאזָארּפ טשרמולכ ןוויכב םעניא

 רעד טגניז ןוא טריסלוּפ םיא ךרוד סָאװ ,טקַאטנָאק םעד רעבָא טפַאש גנַאלק

 .םָארטש רעשימטיר

 ןסקופ יד; דיל םענופ סעפָארטס ייוצ עטשרע יד לשמל רימ ןעמענ יצ

 :?בגנ ןופ

 ןסקופ יד ןופ קילב םעד טנשריעג ןבָאה ייז;
 .יתשילּפ םעד ןגעק ןענושמש ןופ ןדנוצעג

 -- ןסקוװ עטקיזדלעפעג ןוא דרעב ענעלָאטש טימ

 .עטשימרַאפ רעטעלב יד ןופ קירוצ ןעמוקעג

 ,רעּפעינד ןוא סעגנַאג ןופ ,יינוד ןוא לסייוו ןופ

 -- ןפורעג עלַא ייז טָאה ןיילַא יניס רעד
 רעּפעט םענופ טנעה יד ןיא םייל יו ןטענק וצ

 ."ןפוג ענעגייא ןופ ןטלַאטשעג-האובנ

 (64 ז"ז ,טרָאד)

 טגיל גנַאלקנעמַאזוצ ןטרַאװרעדמוא רעייז טימ רעטרעװמַארג טכַא יד ףיוא

 -עיילרעביא ךיוא ףרַאד ןעמ .טכיוועגרעוש עכעלקנַאדעג ןוא עשירעדליב סָאד

 יד ןופ גנַאזעג סָאד ןרעהרעד וצ ידכ ,עּפָארטס עטייווצ יד לָאמ רָאּפ ַא ןענ
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 ןיא רעביא דלַאב ןעייג סָאװ ,תורוש ייווצ עטשרע יד ןיא ס'ייַא ןוא ס'ַא עטיירב

 ןופ ס'וא עקידרפוש יד ןוא רעטירד רעד ןופ ס'ע עטקַאהעגּפָא עקיטפערק יד

 -ומ יד ,דליב םענופ רעגערט רעד גנַאלק רעד זיא לָאמ ַא רעדיוו .רעטרעפ רעד

 .עיזיו רעד ןופ רעטומ יד -- קיז

 -ַאב רע זַא ,טינ טסייה סָאד .רעכייר ַא לעיּפיצנירּפ זיא םַארג סרעוועקצוס

 ןטצעל םעד טינ טמַארג רעדָא ,רעטרעוו עקיפַארטניײא ןעמַארג םוצ טינ טצונ

 ַאזַא ןיא עקַאט רע טרעכיירַאב ,סָאד קידנעוט טרעיינ .טרָאװ ַא ןופ זיולב ףַארט

 :םַארג ןעמערָא ךיז רַאפ םעד לַאפ

 ןעלמעק ןופ ךעלקעלג;
 ןעלמערד ןיא ןעגנילק

( 

 ןדרַאילימ ןרעטש

 ןדרי םעד ןקעד

 *ןצ

 (57 ז"ז ,טרָאד)

 זיא רע .לופ ָאד זיא *וצ, רעד ךיוא רָאנ ,"ור, טרָאװ סָאד זיולב טינ

 ,קעדוצ, ןופ סקיפערּפ רענעגָארטעגרעבירַא ןוא רענעסירעגּפָא ןַא יו טינ

 -ַאב ןכעלטלַאהניא ןוא ןכעלגנַאלק ןלופ ןייז אפוג ךיז ןיא טגָארט רע טרעיינ

 .טקידנערַאפ ,טלגיזרַאפ רע .טייט

 לקיצ םענופ) *עטבילרַאפ, יו ןרעוועקצוס ןופ דיל ַאזַא רימ ןעמענ רעדָא

 :(84 ז"ז ,2 דנַאב "קרעוו עשיטעָאּפ , ,?ןגָאװ-רעייפ ןיא;,

 טקידנּוװרַאפ ַא רוחב ַא טגָארט / ,שדוקה-ריע ןופ טנעוװנזדלעפ יד ףיוא,

 סנּפָארט יד טביילק הנבל / .רענרעה ףיוא טסוקנזיור ַא שריה ַא יװ / .לדיימ

 ןופ ןזדלעפ יד / ,ןעמיה-ןענַאזיטרַאּפ םעד טגניז רוחב רעד / .טירט ייב טירט

 -ידתמא / .רוחב ןופ זדלַאה םורַא -- סמערָא-לדימ יד / .טימ ןעגניז הדוהי

 ןוא גרעב יד ןופ ןוגינ רעד / -- קילב ריא / .םַאטש ןופ זדלַאה םורַא :רעק

 -ןענַאזיטרַאּפ םעד טגניז רוחב רעד / .טיהרַאפ ןייז לּפַא רעזדנוא ןיא טעװ / ןלָאט

 ."טימ ןעגניז ןּפיל עטיוט סלדיימ םעד / ,ןעמיה

 .טימ-טיהרַאפ-טימ-טירט :ריפ זילב ךיז ןעמַארג תורוש ןציירד יד ןופ

 זיא "טי, גנַאלק רעד טרעיינ .ןעמַארג עטפמעדעג ןוויכב ,עמערָא רָאג ךיז טכוד

 גנַאלק רעמערָא רעד .גנוגוויזרַאפ ַא ןוא גנולעגיזרַאפ ַא יו לָאמ רעדעי ָאד

 טלדנַאורַאפ סקיפערּפ םענעסירעגּפָא ןַא ןופ : הרובג טימ ןדָאלעגנָא טרעוו ?טימ,

 -- טימ .שינעפיט-דיל רעד ןופ דליבנעניז םוצ טשינ רעיש גנילצולּפ ךיז רע

 .ןדנוברַאפ דימת ףיוא ,קידװעלײטּפָא טשינ ,םענייא ןיא ,ןעמַאזוצ

 -ַאכ םענײמעגלַא ןרַאפ קידנרעלַאב סרעדנוזַאב זיא ליּפשיב רעטצעל רעד

 -ַאװכ רעשילַאקיומ רעד ןופ רעגערט םעד יװ םַארג סרעוועקצוס ןופ רעטקַאר

 ,דַאסַאפ רעכעלרעסיוא רעקידוועגנילקליווװ ןייק ,טנעמַאנרָא ןייק טשינ זיא'ס .עיל

 טעז סָאד .ןינב ןשיטעָאּפ םעניא טנעמעלע רעלענָאיצקנופ רעקידרקיע ןַא אלא

 עיירפ ןיא ןבירשעג טָאה רעוועקצוס סָאװ ,רעדיל ךס ַא ןיא ןטסטלובמַא ןעמ

 רעדָא ריפ עטצעל יד רע טקידנערַאפ קידנעטש טעמכ :ןעמַארג ןָא ןוא ןזרעפ

 טשינ ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא סָאד .םַארג ןקידוועגנילקלופ ַא טימ תורוש ייווצ

 ָאד טריפ םַארג רעד :טייקידנעװטיונ עשינָאטקעטיכרַא ןַא אלא ,ליּפש ןייק
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 ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ףיונוצ טסילש סָאװ ,ןייטשלסילש םענופ עיצקנופ יד סיוא

 -עטכיד םעד ,ןעלטימ עקיטייז םוש ןָא .טייקרעווש רענעגייא ןייז ךרוד ,ןפוא

 -- דיל םעד -- יובעג ןצנַאג םעד םורַא ױזַא טיג רע .בלעוועג-ןגיוב ןשיר

 (*!גנּווושפיוא ןוא טייקיטסעפ קיטייצנייא

 זו

 ךיז טצענערגַאב עיזעָאּפ סרעוועקצוס ןיא שַאררעביא ןופ טנעמָאמ רעד

 ,רעדליב עריא ןופ יובעג ןצנַאג םעניא זיא רע .םַארג ןפיוא זיולב טינ רעבָא

 -ַאװצ עשירעיינַאב עטרַאװרעדמוא טפָא ערעייז טימ סערָאפַאטעמ ,ןכיילגרַאפ

 לָאמ סָאד .טעטינרעדָאמ ריא רַאפ םימרוג-טּפיױה יד ןופ רענייא ,ןעגנַאהנעמ

 -ניברַאפ-גנַאלק ןוא -טרָאװ ןופ ןסניפעגסיוא עיינ ןיא ,לעמרָאפ ןייר ױזַא טינ

 -יירב לַאריּפס עשירעטכיד יד :םענַאבסבלעז ןוא -טלעוו ריא ןיא יו ,ןעגנוד

 ןעזעג ןבָאה רימ יו -- קידנעמעננײרַא ,רעמ ןוא רעמ ץלַא סיוא ךיז טרעט

 ריא ןופ ןטייז עדייב ףיוא טגיל סָאװ סָאד -- רעכעה ןופ ןוא רעטייוו ןופ דימת

 ןוא :רעדניק עירפ יד ,ןטכענ םעד -- קינייװעניא ךָאנ :געװַאב ןשיפיצעּפס

 -- ןסיוא ךָאנ .(ךיז טייטשרַאפ רעטיירב ץלַא ,רעכעה סָאװ ןופ ןוא) ןרָאי-טנגוי

 -רַאש ץלַא ,רעטייוו סָאװ ןופ) 7 סָאװרַאפ, ןקיביא ןטרעפטנערַאפ-טשינ םעד

 ןוא גערפּפָא געװַאב ריא טרעוװ רעמ ץלַא ,סע טוט יז רעמ סָאװ ןוא .(...רעפ

 גנוקיניזַאב ןייז ןופ ,סעצָארּפ ןשירעטכיד םענעגייא ןופ ,ןילַא ךיז ןופ דיײשַאב

 .טייקידלרוג ןייז ןוא

 ןופ סָאװ ,ןכיצ םעיונעג ַא רעקינייו רעמ ןלעטשקעװַא וליּפַא ןָאק ןעמ

 "ביוט רעד וצ עדָא; יד :טלוב ןוא טסּוװַאב געװַאב רעד טָא ןָא ךיז טבייה םיא

 20 ןוא רעטכיד םענופ רָאי 40 ייב ,רעשיגָאלָאנָארכ ַא זיולב טשינ ּפולס ַא זיא

 -ץּפ ייווצ ןשיווצ עינילדייש ַא ךָאנ רעמ רָאנ ,טעברַא רעשירַארעטיל ןייז ןופ רָאי

 -ַאטַאק ןקידלרוג ןקידארומ םעד ןשיװצ -- רעטכיד ןופ ןבעל םעניא :ןדָאיר

 ןייז טימ לצרָאװרַאפ םעיינ ןקידלרוג רעקינייו טינ םעד ןוא טייז ןייא ןופ םזילק

 ןוא .רערעדנַא רעד ןופ ןעגנונַאּפש עקיטכורפ עיינ ןוא טכיוועגכיילג םעיינ

 טלעװ רעד ןשיװצ ןתוכייש עטרעדנעעג -- ןפַאש ןייז ןיא ,םעד וצ וויטַאלערָאק

 ןשיוצ :רעטכיד םענופ טלעוו רעטסקינייװעניא רעד ןוא קינייוועניא ןופ ןעזעג

 םָארטש רעד ןוא ךיא םוצ טלעוװ ןופ םָארטש רעד .קורדסיוא ןוא קורדנייא

 .עיזעָאּפ סרעוװעקצוס ןיא ףיונוצ דימת ךיז ןסיוטש טלעװ רעד וצ ךיא ןופ

 ירפ רעד ןופ ץיה רעד ךרוד ,סױטשנעמַאזצ ןקיזָאד םענופ חוכ םעד ךרוד

 רעקידתוכיא רעד ,גנודניברַאפ עיינ יד רָאפ עקַאט טמוק גנודָאלנָא רענערָאװעג

 עקיטייצ; ךוב םענענישרעד סנטצעל םעניא טלוב סרעדנוזַאב טרעװ סָאד (

 -נעמ, ג"א ,עקיפַארטטצעל יד רעמ ןוא רעמ ץלַא ץדניוושרַאפ סע ."רעמיּפ

 רעד ןופ םָארטש םעניא ןעמוקַאב ,ןביילב סָאװ ,יד ךױא ןוא ןעמַארג *עכעל

 א ףױא ן"רא ך" ןטש ןעטאות רעפרעװ יז טאלק השחנא ןא עפארטשס

 ןיא ףױא טרעיינ ,ןעמרָאּפ -עשיסאלקע י"ה ןיא זירלצ טשינ ןפוא ןפעלריטאו

 ןַא טפַאש ןעמַאװצ ץלַא .זרעפ ןטיובעגפיוא ןערטעמ ערערעמ ףױא ,ןעײרפ

 אמתסמ טָאה סָאװ ,טעטילַאקיװמ עיינ עסיוועג ַא ,טייקידוװועגנילק ערעדנַא

 רעקידמיטרפ יז ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא טײקכעלגנידַאב עטסקיניױועניא ריא

 .ןטכַארטַאב
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 םענופ לקיװּפָא רעד טרעיינ .טרָאװ ןשירעטכיד םענופ ןיאמ שי רעד ,גנורּפש

 טגעוו ,זדנוא ךיז טכוד ,דָאירעּפ ןטשרע םעניא .רענעדישרַאפ ַא זיא סעצָארּפ

 ,קורדנײא םענופ עניוװַאל יד ,ללש רעד סױטשנעמַאזוצ ןקיזָאד םעניא רעביא

 רעד וצ טקיטלַאטשעגרעביא עמזירּפ רעטסקינייװעניא רעד ןיא טרעוו סָאװ

 רערעװש ץלַא טגעוו ןטייוצ םעניא תעב .טעטילַאער רעשירעלטסניק רעיינ

 רשפא זיא סָאװ ,טלעו רעד ףיוא דליב ןטסקינייװעניא םענופ ןריציאָארּפ סָאד

 .טרָאװ םעניא עיצַאנרַאקניא רעד רַאפ ןעלנָא ןַא ,םוידעמ ַא ,לטימ ַא זיולב

 ןוא קידלַאװ ןוא קילַאװכ זיא ןוגינ ריא זיולב ?טלעוװ זיא סָאװ .טלעוװ;

 ,קיטלעוו}

 .?!קיטלעװעג :עניימ ןרעדָא ןיא ןוגינ רעכעלטעג ריא טרעמָאי

 (171 ז"ז ,2 קרעװ עשיטעָאפ ,'בױט רעד וצ עדָאנ

 ויטָאמ-טיילגַאב רעקידנעטש ַא ןרעװ ןָא טציא ןופ טעוװ ןוגינ רעד טָא

 ןופ טקעיבָא רעד רעטפָא ץלַא ןפַאש ענעגייא סָאד ;גנַאזעג סרעוועקצוס ןיא

 דימת טביילב עיזעָאּפ סרעוװעקצוס םערָאװ .רעקיצניא רעד טינ .ןפַאש ןייז

 רעקידנעטש רעד ןייז סע טעװ ןָא טציא ןופ רָאנ .עכעלגעווַאב ןוא ענעפָא ןַא

 עקישיור רעטנוא ןליוהרַאפ רֶע טציילפ טָא .ערעדנַא עלַא רעטנוא םָארטשרעטנוא

 טכערב טָא :ןעמעלבָארּפ ,ןעקנַאדעג ,ןקורדנייא ,ןשינעבעלרעביא ןופ סעילַאװכ

 יינספיוא דלַאב ידכ ,רעדיוו רע טקניזרַאפ טָא ןוא ןייש רעקיטכיל וצ רעױּפַא רע

 ,קיזומ רעפיט ןופ םָארטש םעד רעמ ץלַא טגניזַאב רעטכיד רעד .ןעניישרעד וצ

 :עיצַאסנעס עשיזיפ ַא יו שממ טשרעוצ ףיוא םיא טמענ רע סָאװ

 ןפַאש ,ןפַאש :קָאטשנייוו םייב ךיז ןרעל;

 ,טונימ רעכעלטיא ןופ ןייוו ןצנַאג םעד ןּפַאזנייא

 ,ןפַאלעג עשידָאלעמ טערעביוז : ןליפ קידנעטש

 ,ןפַארט עגנוי קיטייצ ןכַאמ סנגער

 טולב ןגייא טימ ךיז ןסיגַאב טייהרעליטש

 ,?ןפַאש ןוא

 (355 זיז ,2 קרעוו ,"סיזַאָא;)

 טשינ ךיוא טביילב סע יו .טשינ סע טביילב עיצַאסנעס רעד ייב טרעיינ

 -עטכיד ןופ ביוט רעד ןופ עיזיו רעקידיירפ ןוא רעקיטכיל רעטשרע רעד ייב

 רעד .רעדעפ ַא סכאלמ םעד יװ ּפָארַא םיא ףיוא ךיז טזָאל סָאװ ,דָאנג רעשיר

 סָאװ ,ןפַאש םענופ שינעכילג עקידעירכמ ןוא עטצעל יד ןקיניזַאב וצ גנַארד

 שינעכילג יד ןדײשַאב וצ םערָאפ עכעלגעמ קיצנייא יד רעטכיד ןרַאפ זיא

 טרעוו ,אפוג ךיז רַאפ טקעיבָא ןוא טקעיבוס קיטייצנייא ,ללכב שטנעמ םענופ

 .רעקרַאטש ץלַא

 ךיז טלגנַאר עיזעָאּפ ןייז ןיא עשירעטכַארטַאב סָאד ,עוויסקעלפער סָאד
 לכש ןקינוז טימ ,לּפמעט םעד ןעיוב ןוא ןעיוב , :ןעלטימ עריא טימ טשרעוצ
 יִצ ."בױט רעד וצ עדָא; ןיא רעטנוא לָאמ ייווצ רע טכיירטש *!ןעיוב םיא
 טצָארּפש סע וװ ןופ ,ןעמוהת יד ןטכױלַאב וצ ףיוא ןגונעג רעבָא סע טעװ
 ? טרָאװ סָאד
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 םערָא זיא ,דניצַא זיב ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא רָאנ;

 .טלגיזרַאפ רימ ןיא טסָאה וד סָאװ ,תורצוא ענייד ןגעקַא

 ."עירעטסימ רעקימוהת רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא גנַאלק רעדעי זיא'ס

 4528 ןײז 2 קהעװ .ן"לא ךױוצ הסיפתמ)

 ןופ זיב .רעטכידעג ץלַא ןלָאבמיס יד ,רעקידנענערב ץלַא טרעוװ גנַארד רעד
 סױרַא ךיז טסייר *עירעטסימ רעקימוהת, רעייז

 ןיילַא ךיז ןיא ןיירַא ךימ לָאמ ןייא זָאל;
 (טרָאד)

 יד ןוא עטנכיײצַאב סָאד ,ןייז סָאד ןוא טרָאװ סָאד ווו --- ?ןיילַא ךיז ןיא;

 -שינעמייהעג רעד ּוװ ;עטַאװקעדַא ןענעז ךות רעד ןוא גנַאלק רעד ,גנונעכייצַאב

 ןליפַא םוקמוא ןוא םירוסי ,ןרערט ןוא דיירפ :ץלַא רעביא טדימש רעמַאה רעלופ

 :"רהוז ולוכ, זיא סָאװ ,טרָאװ םעניא ,טייקנייש ןיא

 ןיימ ,עביל ןיימ ,טייצ ןיימ / ,לּפַאצרַאװש ןיימ רעדימש םעד ביג ךיא;

 ./!ןייש :ןגָאז ןענָאק וצ יבַא / ,לּפַאצ ,ךיא ילג רעמַאה רעטנוא ןוא / ;ןייװעג

 .ה

 ןשירעטכיד סרעוועקצוס ןופ טקעּפסַא רעטייוצ רעד ךיז טקעלּפטנַא ױזַא
 -רַאפ רעקידרדסכ ןופ סעצָארּפ רעד -- גנורעטייווסיוא רעד טימ ןעמַאזוצ :גנַאג
 .גנוקיטכידעג

 רעד יו קיטכיוו רעקינייו טינ זיא סעצָארּפ רעקיזָאד רעד זַא ,ןעניימ רימ
 לגנַארעג רעקידנעטש ןוא רעטסקידרקיע רעד -- *טרָאװ ןופ ןייּפ, יד .רעטשרע
 -סיוא ןשיפיצעּפס םיא ייב טמוקַאב ,ללכב רעביירש ןדעי ןופ ,טעָאּפ ןדעי ןופ
 טשינ .טײקיטכײל-טרָאװ רעד ןיא םיא ייב זיא טייקירעװש-טרָאװ יד :קורד
 ,םעד ןיא טײטשַאב לגנַארעג סרעוועקצוס .ןעניפעג םעניא טרעיינ -- ןכוז םעניא
 ךשמב סָאװ ,םעד ןיא ןוחצנ ןייז :טכייל וצ ןָא םיא ןעמוק רעטרעװ יד סָאװ
 סָאד .רענעדָאלעגנָא ,רערעװש ץלַא ייז ןרעװ לקיװטנַא ןשירעטכיד ןייז ןופ
 ץלַא זיא ןוחצנ סרעוועקצוס :ױזַא שממ לעוּפב רָאנ ,סקָאדַארַאּפ ןייק טינ זיא
 .זיא יז רעכעלקיטייו סָאװ ,רעסערג זיא ?טּרָאװ ןופ ןייּפ, יד סָאװ ,רעסערג
 -עג ַא ,ינענכ-דבע ןַא טייקיטכייל-טרָאװ רעד ןופ ןָאמעד רעד טרעװ ױזַא תמחמ
 טָאה ןדרי םוצ עיליוו ןופ געוו ןגנַאל ןפיוא .רעטסיימ םענופ רענידַאב רעקיכרָאה
 רעד רעביא רע טקיטלעװעג םיא טימ סָאװ ,חוכ םוצ טלגנַארעגכרוד ךיז רע
 רעטכיד רעד סָאװ ,"ןלַאנגיס ,ןעגנַאלק ,ךעלעכלַארטשא יד .עיכיטס-רעטרעוו
 -עג ןרעו ,"טלעוו ַא ,הנידמ ַא ,דלַאװ ַא; עטשרע ענייז ןפַאשַאב ייז ןופ טָאה
 ."הדובע ןייז זיא ייז ןעלקייק, סָאװ ,שזַא רענייטש יו טכידעג ױזַא ,טכיד

 ..ןילַא ךיז וצ געוו ןפיוא רעטרעוו ךיז ןיילַא גייל ךיא;

 ,במַאי ןוא םי ןוא םד :ןשינעקעלּפטנַא עקילָאמניײא

 .ערָאװ ךעלמייהמוא ,ענעפַאשַאב ךיז ןופ

 .במַאד ַא יצ אנוש ַא לָאמוצ רימ זיא טרָאװ ןגייא ןיימ

 ."הרכזא ןייק ןכַאמ טשינ רימ רענייק טעוו םיא רעסיוא רָאנ

 (18 ז"ז ,"םיתפומ ןוא תויתוא עקיטנַאקריפ})
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 םעד טָא ןעמיוצ וצ ןעמוקעגנָא זיא ךיג ףיוא טינ ןוא טכייל קידנעטש טינ

 רעטרעוו ןופ שזַארימ ןרעטנוא ןלעטשרַאפ וצ ךיז טריבורּפ טָאה סָאװ ,"אנוש;

 -יינ זיא'ס .סירבילָאק עקירילָאקליפ עקידנבעווש הנחמ ַא יװ ,עקידנרירעמיש

 ץלַא ןזָאלוצּפָארַא ךיז ,טייקרעװש רענעגיא רעד טימ ןדָאלַאב ,ןעוועג קיט

 לָאבמיס רעד זַא ,קידנגָאזליפ תמאב .טכיש ךָאנ טכיש ןבָארג ,ךיז ןיא רעפיט

 עטשרע ענייז ןיא ןיוש .עקשַארומ יד אקווד טפָא ױזַא םיא ייב זיא טרָאװ ןרַאּפ

 םענעליוהרַאפ םענעגייא םענופ עיצַאקיפיטנעדיא יד רע טריּפשרעד רעדיל

 :"ןייזטסּוװַאברעטנוא סדלַאװא םעד ,טסעניעקשַארומ ןטימ ןיײזטסּוװַאברעטנוא

 רע טרעוװ טָא .טלַאפ ןברַאש ןיימ .ךיא ןיב וד יו;
 .רעטרעוו ןופ --- ךעלעקשַארומ ןופ ןגָארטעצ

 ,רעבירַא ,ּפָארַא ,ףױרַא --- טרָאװ רעדעי ןוא
 *.ליוק ןוא ךיור ךרוד ,וורענ וצ וורענ ןופ

 (225 זיז ,1 דנַאב ,קרעװ עשיטעָאפ)

 ,"םימוטרח ןוא םינקז, ןפורפיונוצ רע ליוו רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ

 רעדיוו דימת ."ןדייב ןשיוצ רעטרעוװ ענייד, ,סעקשַארומ יד ןדײשַאב ןלָאז יז

 וצ ידכ ,רענײטש עטלקײקעגּפָארַא יד רעטנוא ןופ עקשַארומ יד טניישרעד
 םעניא ןזָאל וצ ןטלגיזרַאפ ַא טעמרַאּפ ַא ןוא ןקיטלעװנעי ַא דוס ַא םיא ןעגנערב

 םעד ןעניפעג ךעלדנע ןעלגיזרעדנַאנופ םייב רע טעװ רשפא .טנַאה סרעטכיד
 ןיא ןטייצ ןופ ףיול םעד ּפָא טלעטש סָאװ ,טרָאװ-טייקיבייא סָאד ,דײשַאב ןסיורג

 -טייקיבייא סָאד ? ךיילגסיוא ןטסכעה ןוא טייקידללוכ רעטצעל ןופ תומלש רעד
 :רעקיטסגנַא ןוא רעקרַאטש ץלַא טנערב םיא וצ גנורַאג יד סָאװ ,טרָאװ

 רענעגושמ ,רימ גנַאלרעד רעטרעוו-טייקיבייא ,רעטרעווטייצ יד טימ גונעג;

 ,רעפַאשְו
 .ןדנּוװשרַאפ ןוא קעװַא :טפַאשניוװועג-רעטרעוו ןופ טינ גָאז ןוא

 :ןדנּוװ ןענעז טכענ יד ןוא געט יד .ןטכענ ,ריד ןגרָאמ-טוג

 רעד ױזַא טָאה טלָאװעג .ןבעל ןוא ןבעל סָאװ ,ןבעל ןופ םינמיס

 * .רעפַאשַאב|

 (6/ המ *טײק ענעדלאג יד ןיא "עינלעגיצ יד

 טגיל תורוש ענעבירשעגנָא 1969 ןיא ריפ יד טָא ןיא זַא ,ךיז טכוד זדנוא
 םענעגייא םעד ןריטּפעצקָא סָאד טגיל'ס .גנוראג יד זױלב יו רעמ ךס ַא ךָאנ

 סָאװ ,"טכענ יד ןוא געט יד, ןופ ןעײרפַאב ךיז ןענָאק טינ :לרוג ןשירעפַאש

 טלָאװעג טָאה, ,סיוא טזייו ,ױזַא תמחמ ,ןטלַאטשעג עיינ ןיא ןָא רדסכ ןעמוק

 -ופ טרָאפ ךיז ןסײרוצסױרַא גנוצכעל יד קיטייצנייא טגיל'ס ."רעפַאשַאב רעד

 טרעיינ ,טלָאװער טינ עקַאט .ןרעוװ טרעדיילשעג ןקימרָאפלַאריּפס ןקידרדסכ םענ

 ,יוװ ייס טרעװ ןוחצנ ַאזַא רעדעי זַא ,ךָאד טסייו רעטכיד רעד תמחמ .טעבעג

 סָאד .לגנַארעג ןקידרעטייו ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ףכית ,אפוג ךיירגרעד ןייז ןיא

 -טנורג ןטנָאמרעד ןיוש ןרַאפ ייס עשירעקעלּפטנַא רעטרעוװ םורַא ױזַא ןענעז

 -עטניא אלא ,ןריזירָאירעטסקע טינ :ןעגניזניירַא רָאנ ,ןעגניזקעװַא טינ :ךירטש

 -ּפָאמוא רעטכיד ןרַאפ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,תוחוכ-סיוטש יד רַאפ ייס .ןרירג

 ,לרוג רעכעלדנעוו
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 טריגער ,גנַאגרעטכיד סרעוועקצוס טשרעהַאב סָאװ ,חוכ רעקיבלעז רעד

 יד סָאװ ,ףלָאװ רעריביס רעד :ןלָאבמיס ענייז ןופ גנַאג-לדנַאװ םעד ךיוא

 םענעסקַאלפ ןשיװטיל םעניא זיב ןיירַא ךיז ןכעטש ןגיוא ענייז ןופ ךעלרעייפ

 -נשרַאק ןטעטַאלעג םעניא ןּפמוז עשינַאזיטרַאּפ ףיוא ןצילב ןוא ןעניגַאב ןדנַאלב

 ַא ךרוד סיוא טסקַאװ ןרָאה רעקיצנייא סנעמעוו ,סקָא רעד .סקָא םענופ טור

 שריה םענופ ערבַאלעדנַאק רעסַאנ רענעלָאטשירק רעד וצ עירעטסימ רענדָאמ

 ,טייצ ןופ לּפֶע רעד ,טרָאװ םענופ שרַאק יד ..ףוס-םי ןופ סעגערב יד ףיוא

 עקיטפַאז ַא ןלַאפ ןוא לגייוצ ןופ ןסיײרוצּפָא ךיז טָא טָא ,לופ ,קיטייצ דימת

 -וגרַאפ עקידנעטשַאב ריא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,עקשַארומ יד .זָארג ןיא ,עגר

 .טײקמַאזנייא ןופ בלַאװש יד .לגנַארעג ןשירעטכיד רעקילדנעצרָאי ךרוד גנופ

 ןופ לטסעק ןטמולחעג ןיא רעדעפ סנדייז םעד ןוא ךאלמ ןופ רעדעפ עסייוו יד

 .ץלָאהנעסמיּפ

 דיל סָאד זולב טרעיינ .ןלָאבמיס יד ןפורנָא ןוא ןלייצפיוא ייז ןָאק ןעמ

 טעקרָאװא עלַא ייז ןיא !םילוגליג עקידעבעל ערעייז ןיא ןזייוו ייז ןָאק ןיײלַא

 רעקיאיינש רעד, ןיא םיא וצ ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה סָאװ ,ביוט יד "שידיי ףיוא

 יד ."ןעמרָאק וצ ןבליז ענרעבליז יד, רע טלמַאז ריא רַאפ סָאװ ןוא ,"ביוש

 רעריביס ןיא .הריש רעד ןופ רש ןופ לוגליג ןוא חילש ,לָאבמיס -- בױט

 "ןעניגַאב ןופ טענגַאמ-ןעיינש ןיא, ןוא טקיּפעגסױא ךיז יז טָאה קַאלשנבױט

 :טרעהרעד ןיוש ריא לגניי סָאד טָאה

 / .זיירק ַא ןיא ןעגנילק רעסעלשרעביוצ / ןביוש ףיוא ךיז ןעדיוה רעדלעוװרעדנּווװ

 "...םינּפ ןיימ סיוא ןעקרָאװ / ,ןביוט ןעקרָאװ םעדיוב לציּפ ןפיוא

 (9 ז"ז ,1 דנַאב ,קרעװ עשיטעָאּפ ,"ריביס,)

 םעד ףוס-םי םייב ןגָאזנָא רעדיו םיא יז טמוק רעטעּפש רָאי קיצרעפ

 "!סענורטס טימ ןקלָאװ ַא -- ןביוא ןוא .ןעגנַאז ןופ םיתמה תייחת;

 4074 זז ,2 קרעװ ,פױט העח וצ עחא;)

 וצ דנַאר ןופ טימעג סרעטכיד םעד ילפ ריא ןיא םורַא טמענ ביוט יד

 ןוא שיטריא םענערָארּפרַאפ ןפיוא סנטילש-רעביוצ יד ןעגנילק סע .דנַאר

 ןקידרעייפ ןטימ טקעדעגוצ ,םויה דע טלקניפ'ס ּווװ ,טרָאד ףלָאװ רעד טליוה'ס

 :ןורא סנטַאט ןייז ,רעקידנענערב ןוא רעקידנענערב ץלַא ,ןוז רעד ןופ ץלעּפ

 -- ריביס ןופ ןכייט יד ףיוא עירק ַא זיא עטַאט ןיימ,

 ,עיליוו רעד ןבעל ןפיוה-רעטייש ַא זיא עמַאמ ןיימ

 רימ ןיא ייז ןענעז עדייב רָאנ

 ."עירק יד ןוא ןפיוה-רעטייש רעד

 (294 זײז ,2 דנַאב ,קרעװ עשיטעָאּפ ,"עטַאט ןיימ;)

 -לארשי עלַא ןופ קילעפוצ טינ ,טסיזמוא טינ .ןפיוה-רעטייש ןוא עירק

 ןטסקיטכעמ םוצ טקיטלַאטשעג ,ןטסקרַאטש םוצ רעוועקצוס טביל ןטפַאשדנַאל

 ןייז טימ בגנ רעד טינ זיא יצ .ןלייט עטסדליוו ענייז ןיא בגנ םעד .בגנ םעד

 רעקיטיײנ רעד ןזדלעפ עטעילַאװכעגפיוא עטעפרשרַאפ ןוא רבדמ ןטרעייפעצ



 גשתה -  ןאנאמקא -- 2 ןיפ סי

 .סעּפעטסיײנש יד וצ ץַאזנגעק רעטולָאסבַא רעד ,סיזעטיטנַא רעד ,טסַארטנַאק

 -רוא עדייב .גוויז רעקיביײא רעיײז ,גנוצנַאגרַאפ רעייז םעד בילוצ עקַאט ןוא

 -- רעטייוצ רעד ,רעווילגרַאפ ןיא רענייא רָאנ .קיטכַאמלַא ןוא קידתישארב
 .ןערב ןיא

 יד ןרעװעקצוס ייב ןענעז סָאד -- ןוז ןוא יינש .רעוװילגרַאפ ןוא ןערב

 ןייז ןופ עמַארד עשירעטכיד יד ּפִא ךיז טליּפש ייז ןשיווצ סָאװ ,ןסולָאּפ עדייב

 .טײטַאב ןוא טכַארטַאב ,לדנַאװרַאפ ןוא ןָאמרעד ,ןײזטסּוװַאב ןוא

 ּצ

 ,טנעמָאמ ןכעלנעזרעּפ ַא ךָאנ ףוס םוצ ןבעגוצוצ ןייז טביולרעד זדנוא לָאז

 עטצעל יד ןיא יד :ענײמעגלַא סָאד סױרַא רעסעב ךָאנ רשפא רעבָא טבייה סָאװ

 תועמשמ זיא עיזעָאּפ סרעוועקצוס ןופ רוטקורטסטנורג עטרילומרָאפ תורוש

 -ַאב ץנַאג ַא טימ ןטפָאהַאב טסעפ ױזַא זדנוא רַאפ ךיז טָאה יז סָאװ ,הביס יד ךיוא

 ,דיל ַא ,דליּב ַא סעּפע ןָא זייוודניק ןופ טָאה שטנעמ רעדעי .גנואעז רעטמיטש

 יד ןופ רעבלרש ןרַאפ ןבעל ןכרוד ךָאנ םיא טייג סָאװ ,עיזיוו ַא ,טרָאװ ַא

 סע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .ענייה ךירנייה ןופ דיל טנַאקַאב ַא סע זיא תורוש

 -רעדיל עטשרע ןייז ןענעיל םייב ןפַאש סרעוועקצוס טימ ןדנוברַאפ ךיז

 -רעביא טפָא ךיז סע טָאה םעד טניז ןוא ?ןגָאװ-רעייפ ןיא , לארשי ןופ גנולמַאז

 -ענסָאס ןגעוו דיל סָאד .תורוש טכַא זיולב ןופ דיל ענייש סָאד זיא'ס .טרזחעג

 -נוא טלמירד רע .גרַאב ןטעקַאנ ףיוא ןופצ ןטייוו ןיא טנלע טייטש סָאװ ,םיוב

 -ץעגרע טרָאד ,עמלַאּפ ַא םיא ךיז טמולח סע ןוא ןטָאשרַאפ יינש ןוא זייא רעט

 -קיאילג ןפיוא עמוטש ןוא עמַאזנייא ןַא טרעיורט סָאװ ,דנַאל-חרזמ ןיא ּווװו

 עמלַאּפ יד ךיוא טמולח אמתסמ רָאנ .רעמ טינרָאג טגָאז דיל סָאד .זדלעפ ןסייה

 ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןופ טרעדנַאװ .ןופצ ןקיזייא ןיא םיובענסָאס ןטייוו ןגעוו

 םולח רעייז ןזדלעפ עטעילַאמסרַאפ-ןוז ןוא ןענילּפ עטיינשרַאפ ןשיוועצ

 רעייז וצ ןכיירגרעד םיא ןיא ןלָאז ןטפלעה עדיײב .ןורתּפ ַא טכוז ןוא

 םעד טייז ַא ןיא רימ ןזָאל .טײקצנַאג רעקידתישארב רעייז וצ ,גנוטפעהַאב

 ןיא טרעינ .ןפַאש סענייה רַאפ דיל םענופ לָאבמיס ןפיט םעד ןוא טײטַאב

 ןפוא םושב סע טייג ןוא ןעגנַאגעג זדנוא סע זיא קרעוו סרעוועקצוס וצ תוכייש

 גנונַאּפש ןוא ףוררעביא ןגעוו ,ןעגנומיטש עכעלטפַאשדנַאל ןגעוו זיולב טינ

 -ַאגרַאפ רעד ןוא ןרָאי עשירעדניק סרעטכיד םעד ןופ ןצנעצסינימער יד ןשיווצ

 .שזַאזייּפ ןקידתובא-שיכנת ןטלַא ױזַא ייברעד ןוא םעיינ םעניא גנובילרַאפ ,גנופ

 זיא רעטכיד ַא רַאפ סָאװ ,טייקטייווצעצ רעד ןגעוו שירַארעטיל ןייר זדנוא טיײג'ס

 ןגעו ;:הכרב ַא סנטסיימ רעבָא גנוטכיד רעד רַאפ ,עידעגַארט ַא לָאמוצ סע

 וצ טבערטש רעדעי .ןעוו-שרעדנַא ןוא ּוװ-שרעדנַא דימת ,"וד, ןקיביײא םעד

 -לכל ָאט ןכיירגרעד טינ ביוא לָאמוצ םיא ןָאק רעטכיד רעד זיולב רָאנ .םיא

 .ןטלעוו ייווצ ןשיווצ ןקילברעד תוחּפה

 טלעטשעגוצ ךיז דליב ןקיזָאד םוצ רעמיץלַא טָאה רעבָא רעטייוו סָאװ

 זיא יז .ףיש ַא ןופ דליב ַא :דיל ַא סרעוועקצוס ןופ עקַאט ,סטייווצ ַא ךָאנ

 סרעטכיד םעד ."זייר טימ יוװ יינש טימ ןטָאשַאב , ןוא ףיש יד ןרָארפרַאפ ןעוועג

 ןרעביא יז טָאה עיזעָאּפ ןופ רַאה רעד .טזָאלעג ןעייטפיוא יז טָאה רערט

 גרַאב ןטעקַאנ םעד טמיווש יִז .טמיווש ןוא ףיש יד יז טמיווש .טזָאלעג רעסַאװ

 ןרַאפ טמיווש יז .ןגייווצ עטיינשרַאפ יד טימ יז טסירג םיובענסָאס רעד ןוא ייברַאפ
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 -עלב עגנַאל עריא ריא וצ טגיב עמלַאּפ יד ןוא ייברַאפ זדלעפ ןקידנענערב

 ךָאנ ןעמיווש סע ןוא .ביוט יד ןוא בלַאװש יד ךָאנ ריא ןעילפ למיה ןיא .רעט

 ןצלעמשעצ וצ טינ ,ןדישעצ וצ טינ -- ןטייווצ םייב ענייא רעסַאװ ןיא ריא

 :ןפיוה-רעטייש רעד ןוא עירק יד -- ןשעלרַאפ וצ טינ

 .קימס ַא -- רעקנַא ריא .לדיפ ַא זיא ןָאפ ריא;
 .קיזומ ןייד טכַארבעג עיליוו ןיא טָאה יז
 ,םור ןייד טרעגנעלרַאפ ןַאמעינ ןטימ טָאה יז
 . . .םורַא ןוא םורַא ןדרי ןטימ טמיווש יז

 ,םי רעביא ,ךייט רעביא ,סיורָאפ ריד ױזַא . ..

 *".םַאטש ןייד ןוא טלעוו רעד רעדנּוװ ןגָאזנָא וצ

 1970 רַאונַאי ןיא

 ןיא 1906 ןריובעג -- ןיווטיל יכדרמ
 לנַאלשטײד ןיא טרידוטש ,(עטיל) לװַאש
 .ךיירקנַארּפ ןיא 1929 טניז

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז המחלמ רעד תעב
 -ייסע .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשיזיוצנַארפ
 -רעביא ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל ,טסיא
 רעשיסור ןוא רעשיזיוצנַארפ ןופ רעצעז
 עיגָאלָאטנַא ןַא טכעלטנפערַאפ .עיזעָאּפ
 ןעגנוצעזרעביא טימ "עיזעָאּפ עשיזיוצנַארפ ,
 גַאלרַאפ ןיא ,1968 זירַאּפ) ןעייסע ןוא
 /  .("םויק רעזדנוא;

 רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל , םעניא
 ןיווטיל .מ זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו "רוטַארעטיל
 -ינָאדװעסּפ יד רעטנוא ךיוא ןבירשעג טָאה
 ַא ןיא סָאד ."סעקניד,, ןוא "רעדלַאװ,, ןעמ
 טָאה ןיווטיל .מ לייוו ,תועט רעכעלסירדרַאפ
 -טנפערַאפ ןוא ןבירשעג טשינרָאג לָאמ ןייק

 .ןעמינַאדװעסּפ עכלעזַא רעטנוא טכעל ץַאק ענַאמ :גנונעכייצ
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 יפת א רשטוא ףור

 ןץא ןענופעג ךיז 1949 ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשידיי ןופ ףערטנעמַאזוצ

 .ה"ע ןײטשטַאלג בקעי ןוא ה"ע רעגנַאמ קיציא : טסעג עטסבושח יד טימ .זירַאּפ

 םהרבא ,ה"ע ףרָאדנעשַא לארשי ,ןַאמענעל ױרפ ,ףלווו יורפ :סטכער ןופ

 ,רעגנַאמ קיציא ,שטיװװַאסָאנַאי קחצי ,שטיװעקנַאמָאד .ל ,ץיטשניבור יורפ ,קַאז

 "ורפ ,ןַאמדלַאװ השמ ,ה"ע ןײטשטַאלג בֶקעי ,יקצערָאמ תידוהי ,ןַאמכָאר ביל

 ,ןַאמענעל .ל ,רעלגירטשש יכדרמ ,ןַאמכָאר יורפ ,סקופ ביל םייח ,שטיוועקנַאמָאד

 עקרעמזש ,ףלווו ףסוי ,גרעבנירג יורפ ,גרעברעבליז ילתפנ ,יקצעשזרָאוװד .מ ר"ד

 .ה"ע יקסניגרעשטַאק

 קרָאי-וינ ןייק זַירַאּפ ןופ רָאפקירוצ ןייז וצ טײלגַאב טרעוו ה"ע ןײטשטַאלג בקעי

 -ַָאק עקרעמש ,ם"הפַאנק השמ : סטכער ןופ .- ןָארעּפ-לַאזקָאװ ןפיוא

 ןטועוע? ךוא ךיטשניבור ןעױרפ יד ,ה"ע רעגנַאמ קיציא ,ה"ע רקסניגרעשט

 .שטיוורַאב לַאכימ ר"ד ,יקצערַאמ תידוהי ,שטיװַאסַאנַאי קחצי ,גרעברעבליז נ



 שאטוא תופ ק חצי

 עַאקא ער םידי- חופה הזו
 .םינָאניס ַא טעמכ זיא'ס

 ?גָאלַאיד ַא ןוא חוכיוו ַא ןשיוצ דישרעטנוא רעד ןעד טײטשַאב סָאװ ןיא

 סָאװ ,עיסוקסיד ַא ןיא ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןעמונעגנָא ךָאד זיא ןלַאפ עדייב ןיא
 זיא'ס .טייהיירפ רעלופ ןיא ךיז ןשיוװצ ןריפ םידדצ עטקיטכערַאבכיײלג ייווצ

 ןטסטיירב ןיא .רעטליּפשרַאפ ַא ןוא רעניוועג ַא ןייז ףרַאד סע ּווװ געיעג ןייק טשינ

 ױו םידדצ עדייב ןרעכײרַאב גָאלַאיד ַא רעדָא חוכיו ַא ףרַאד טרָאװ ןופ ןיז

 יד יו -- רעכלעוו ןופ עיסוקסיד ןימ ַאזַא ךָאנ טגלָאפ סָאװ ,שטנעמ ןדעי ךיוא
 ."טכיל סױרַא טמוק סע; --- ןגָאז ןזיוצנַארפ

 רעבָא טייקכעלקריוו רעד ןיא .ןייז ױזַא עקַאט ףרַאד ,ןעמונעג שיטערָאעט

 גנורעכיירַאב רעקיטייזנגעק ַא טימ תוכייש ןכלעוו .שרעדנַא ץנַאג וצ סע טייג

 סָאװ ,?ןטוּפסיד, רעדָא ?םיחוכיוו, עטנַאקַאב-קירעיורט יד ,לשמל ,טַאהעג ןבָאה

 ןעוועג דימת זיא סָאד ?רעטלַאלטימ ןיא ןדיי יד ןעגניווצפיוא טגעלפ ךריק יד

 -עצסניא ,לקַאטקעּפס רעשירַאברַאב ַא ,זומ ַא טימ ץַאק ַא ןופ ליּפש-רעדיוש ַא

 ןכַאמ ידכ -- דמושמ ַא ןופ ףליה רעד טימ לָאמ ַא -- םיחלג ךרוד טריזינ

 -מוא "ןזָאלטולב, םעד ןעגנערב ףוס םוצ ןוא ,טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ טייקשידיי

 ןףדיי יד .ה .ד ,רעליּפשרַאפ עקידנעטש יד ףיוא טיוט ןכעלדיימרַאפ

 ןופ גָאט וצ טנייה וליפא ךיז ןטיה ןוא טוג ץנַאג סע רימ ןעקנעדעג
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןברוח ןטסערג םעד ךָאנ ,טנייה דארג .ןטסירק טימ םיחוכיוו
 .טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא ןטילעג

 -גָאט עריא טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,הפוקת רעזנוא זַא ,רעבָא ךיז טכַאמ

 ןגָאלַאיד וצ גנוגיינ עקרַאטש ַא ךיוא טָאה ,ןטַאט-דלַאװעג יילרעלכ ,עכעלגעט

 ,"ןשיט עדנור; ,"ןקָאלָאק; ליפ ױזַא ןעמוקרָאפ טשינ ןגעלפ ,סע טנייש ,לָאמ ןייק

 -נייא :טרעדָאפ העש רעד ןופ טָאבעג רעד .טנייה יו ,סמויזָאּפמיס ,ןסערגנָאק

 -סגנולייה םעד ןיא טירש רעטשרע רעד יװ ןטליג ףרַאד סָאד .גָאלַאיד ַא ןלעטש

 -ַאיד ַא ןלעטשוצנייא ןעמ טכוז ...טייהשטנעמ רעקידנדיל רעזנוא ןופ סעצָארּפ

 ןוא ערעטלע ,עקיטיוה-ץרַאװש ןוא עסייוו ןשיווצ ,ברעמ ןוא חרזמ ןשיוװצ גָאל

 סעיצַאטסעפינַאמ עכלעזַא ןביילב קיפיולרָאפ .רעטעברַא ןוא ןטַאנגַאמ ,עגנוי

 .ןגָאלַאיד יוװ ןגָאלָאנָאמ רעכיג ןענעז סָאד ."עביוט ןשיווצ גָאלַאיד, ַא וצ ךעלנע

 ,ךיז ןשיוװצ ןדער ןשטנעמ ןמז לכ :וניהד ,זייוונטייצ ךָאד ייז ןבָאה הלעמ ןייא

 .. ןטַאמרַאה יד ןגייווש

 -- !רָאי רָאּפ ענייש ַא ןיוש -- םילארשי יד ןכוז עקַאט םעד בילוצ טָא
 ,טייז רעייז ןופ ,ןטסירק ןוא .רעבַארַא יד טימ גָאלַאיד ןטקעריד ַא ןדניבוצנָא
 -רָאי ןצניינ, סָאװ רַאפרעד ,ןדיי זנוא טימ ןריגָאלַאיד וצ קשח קרַאטש ןבָאה
 טזָאלרעד טשינ ןבָאה קימעלָאּפ ןופ ןוא גנוקידנעטשרַאפמוא ןופ רעטרעדנוה
 .ףטסירק עטשרע יד ןוא ןדיי עטשרע יד ןשיװצ ךערּפשעג ןכעלטניירפ ַא וצ
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 טינש םעיינ א ןופ ןטסירק

 ? ןטסירק עשירעכוז-גָאלַאיד יד זנוא ןופ ןעגנַאלרַאפ סָאװ ? ָאד טייג סָאװ ןיא

 רעד ןיא, .ייז ןהנעט ,הלילחו סח ?רעטלַאלטימ רעייז וצ ןרעקמוא ךיז קירוצ

 -גיזעג רעווש רימ ןבָאה ,רבע ןטנעָאנ םעד ןיא וליפַא ןוא -- טײהנעגנַאגרַאפ

 טלײטעגוצ טשינ ןדיי יד ךָאד רימ ןבָאה ןרָאי רעטרעדנוה .ךייא ןגעק טקיד

 ענרעדָאמ יד ןיא טשרע .טכער עלעודיווידניא ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עזעיגילער ןייק

 ."ןעמוקַאב סע ריא טָאה ןטייצ

 וצ ןוא ןייטשרַאפ וצ+ לכ םדוק טכוז רעכלעוו ,רבחמ רעכעלטסירק ַא

 רעקיטייזנייא ןַא ןופ ּפָא ךיז טגָאז ןעמ רָאנ יו; :הדומ ךיז זיא ,"ןרעלקרעד

 יד סָאװ ,ןדָאש ןסיורג רעיוהעגמוא םענופ טרעטישרעד ןעמ טרעוװ .,גנולעטש

 טרעװ טקנוּפדנַאטש ןכעלטסירק ןייר ןופ ןוא .ןדיי יד ןָאטעגנָא ןבָאה ןטסירק

 ..?דניז ַאזַא ןופ ןצנעװקעסנָאק יד רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ םייב ,טמעשרַאפ ןעמ

 -רעדנוהרָאי ךס ַא טקיטולברַאפ ןוא טרעטצניפרַאפ טָאה סָאװ ,טקילפנָאק םוצ;

 םענופ גנואיינַאב יד זַא ,ןפָאה רימָאל ?ףוס ַא ןעמענ טציא שטָאכ טעװ ,רעט

 ."ןריפרעד וצרעד טעװ םזיצילָאטַאק ןקיטייצטנייה

 ןרעטנוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג גנואיינַאב עקיזָאד יד זיא ,טסּוװַאב יו

 עיצַארַאלקעד; .ג .א רעשימיור רעד ןיא ,ןט-22 םעד ןַאשז טסּפױּפ ןופ סולפנייא

 ןיא ,'סעיגילער עכעלטסירק-טשינ וצ ךריק רעד ןופ גנולעטשנייא רעד ןגעוו

 .ןדיי ןגעוו לטיּפַאק ַא ןַארַאפ זיא סע רעכלעוו

 עפרַאש יד קפס ילב ןבָאה גנולעטשנייא רעינ רעד טָא וצ ןפלָאהעגוצ

 ןוא ,דיסָאנעג רעלטיה םעד טעמדיװעג םיבתכ ןוא ןעגנוטערטסױרַא עשידיי

 ייר ַא ייב ליפעג-דלוש סָאד ךיוא יו ,םזיטימעסיטנַא ןכעלטסירק םעד ללכב

 ךיז טכוזעג ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ דלַאב ,ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק עטנענימָארּפ

 ןיא ןוא עּפָארײא ןיא ןענעז וויטַאיציניא רעייז טיול .ןדיי וצ ןרעטנענרעד וצ

 טשינ ךיז טָאה ןעמ ּוװ ,ןעגנופערט עכעלטסירק-שידיי ןעמוקעגרָאפ עקירעמַא

 סָאװ סָאד טוג ױזַא טפיטרַאפ רָאנ ,ןטייקכעלפעה עקיטייזנגעק טימ טנגונגַאב

 ןופ טייקשידיי ןוא ןטסירק ןופ ןדיי ּפָא טליײט סָאװ סָאד יו ,טקינייארַאפ

 ,םוטנטסירק

 ןשרָאפ ןעמונעג ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ,ןטסירק סעּפורג ןבָאה הזמ ץוח

 רעייז ןדנירגַאב טימרעד ןוא ןלַאװק עקיטסייג עשידיי יד -- ךיז ןשיוװצ --

 םעד טָא ףיוא וויטקַא סרעדנוזַאב .קנַאדעג ןשידיי םוצ ןוא ןדיי וצ גנַאגוצ םעיינ

 טפַאשטניירפ רעכעלטסירק-שידיי ןופ טפַאשלעזעג יד; םויה דע ךָאנ זיא טיבעג

 :ױזַא ךיז טריניפעד יז ."ךיירקנַארפ ןיא

 ערעיז ןוא געלפ דנָאמדע ,קַאזיא לישז ךרוד טעדנירגעג

 טעק טריפעגסיױא דיסָאנעג םעד ךָאנ דלַאב ,טניירפ עכעלטסירק

 םעד ןעמונעגרעטנוא טפַאשלעזעג רעזנוא טָאה ,קלָאפ ןשידיי םעד

 סרעדנוזַאב ראג א םזיטימעסיטנַא ןופ םרָאפ רעדעי ןגעק ףמַאק

 וצ ךיא ךיא ?'צ ריא .םזטימעסיטנא "ןזעיגילערג שעד טשעק

 גנַאל יוזַא ןענעז סָאװ ,טיקשידיי ןופ ןטרעװ יד ןענעקרענַא

 -נגעק ַא ןיא .טלעװ רעכעלטסירק רעד ןיא ןרָאװעג טצעשעגגנירג

 רימ ןליװ ,גנוקידנעטשרַאפ ןוא טפַאשטניירפ ,גנטכַא רעקיטייז

 טנַאקַאב ,ןטסירק ןוא ןדיי ןשיװצ גָאלַאיד ןתמא ןַא ןלעטשנייא
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 -סיא ידכ ץלַא סָאד .םוטנדיי ןופ ןטרעוװ עטנענַאמרעּפ יד ןכַאמ

 זיא םוטנדיי סָאד עכלעוו ןופ ,ןטכערמוא יד אבהל ףיױא ןדיימוצ

 ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךׂשמ ןיא ןברק ַא ןעוועג

 זַא ,ןביױלג טנעקעג ןעמ טָאה ץיוששיא ןופ רעדױש םעד ךָאנ

 ןיא תוחפה לכל ,ןדנּוװשרַאפ קידנעטשלופ זיא םזיטימעסיטנַא רעד

 סעד ןענָאמרעד ןגעלפ רימ ןעו .עּפָארייא-ברעמ ןוא -לַארטנעצ

 סָאד זַא ,ןזיועגסיוא זנוא ךיז טָאה ,סַאה-ךןדיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ

 .רבע םענופ טסנעּפשעג ַא רָאנ זיא

 ןופ גנוקעד רעד רעטנוא זַא ,ןעזנייא טנייה רעבָא רימ ץחמ

 ,םזיטימעסיטנַא רעיינ ַא ךיז טפַאש ,םזינויצ-יטנַא ןשיטנַאטילימ ַא

 ןיא טיױבעגפיוא ןבָאה עכלעוו ןדיי יד ןגעק טעדנעוועג זיא סָאװ

 ןעמענקעווַא ןעמ ליוו ייברעד .הנידמ ענעגייא רעייז ,עניטסעלַאּפ

 ָארעד .ןריטסיזקע וצ הנידמ רעד טָא ןופ טכער עלַאטנעמַאדנופ יד

 ;טייה ַא .ןדָאב ַא ןֵבָאָה:וצ ןדי ראפ שקעריד טנקייל טעהויצסיטנַא

 .טייקרעכיז רעלופ ןיא ןבעל ןענָאק ןלָאז ײז ּוװ ,דנַאלרעטָאפ ַא

 סָאװ ,םָארטש ַא םורַא ױזַא ןעמ טּפשמרַאפ ,סנַאינ םוש ןייק ןָא

 זיא סע רעדײא .עטכישעג רעשידיי רעצנאג רעד ךרוד טסילפ

 טימ םזינויצ רעד ךָאד טָאה ,טייקכעלקריוו עשיטילָאּפ ַא ןרָאוװעג

 -ַאער עקיטסייג ַא ,עיצידַארט רעשידיי רעד ןיא ,טלעטשעגרָאפ ךיז

 יו ,אפוג ץנעטסיזקע רעשידיי רעד ןיא טלצרָאוװעגנייא ,טעטיל

 האבה הנשל; :שטנווװו רעקירָאי טנזיט-ייוצ רעד סױא טקירד סע

 .םילשוריב

 יבגל גנולעטשנייא רעשלַאפ רעסיוועג ַא ןגעק סױרַא טערט טפַאשלעזעג יד

 יד ןענעקרענא טשינ ליו ןעמ רעכלעו טל ,םוטנדיי ןשיכ'נת:-טסָאּפ םעד

 יז עכלעוו ,ןעמרָאפ יד ןיא ןוא טייקשיפיצעּפס ריא ןיא טעטילַאער עשידיי

 ייב ךיז טָאה ,טפַאשרענגעק ןופ טסקעטנָאק ַא ןיא, . . ןפַאשעג ךיז טָאה ןיילַא

 -רַאפ ןטכיזניה עלַא ןיא טָאה םוטנטסירק סָאד זַא ,קנַאדעג רעד ןפַאשעג זנוא

 רוּפש ַא יװ זילב טנעקרענַא טרעוװ סָאװ ,םוטנדיי םענופ ץַאלּפ םעד ןעמונ

 -ענ ַא טושּפ טשינ בוא -- גנוטיידַאב רעזעיגילער רעדנוזַאב ַא ןָא ,רבע םענופ

 ...*עוויטַאג

 לכ; :רעקידנגלָאפ זיא גנולעטשטסעפ  ַאזַא ןופ ריפסיוא רעשיגָאל רעד

 סלַא) לארשי קלָאפ סָאד ןעמעננָא טשינ ןלעװ ןטסירק יד ןוא ךריק יד ןמז

 ,ןײלַא ךיז טריניפעד סע יוװ ױזַא ןוא טבעל סע יװ ױזַא ,(.פ .י --- וויטקעלָאק

 ,?גָאלַאיד ןכעלטסירק-שידיי ַא ןופ ןייז טשינ דייר ןייק ןעק

 ,רעשרָאפ עשיטנַאטסעטָארּפ-שילױטַאק ןופ עּפורג ַא וצ ךָאנ טיג ,רעבָא;

 רעד זַא ןָא טמענ ןעמ רעדָא ?ןעמעננָא טרָאװטיײצ סָאד ָאד טיײדַאב סָאװ

 טשינ טגַאװ ןעמ לייוו ,סע ליוו רע יו ןבעלוצסיוא ךיז טכער ַא טָאה דצ רעטייווצ

 טכערעגמוא זיא רע זַא טקנעד ןעמ םגה ,שרעדנַא סעּפע ןעגניווצוצפיוא םיא

 -נַא רעד זַא ןָא טמענ ןעמ רעדָא -- ןסיוו ןזָאל וצ סָאד םיא רשוי ַא זיא'ס ןוא

 ןבעלסיוא ךיז ףרַאד רע זַא ןוא ,רימ יו שרעדנַא ןייז עקַאט געמ דצ רערעד

 ."רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא ,טייטשרַאפ רע יו

 ןעמעננָא רָאנ ןעמ ןעק ,רעשרָאפ יד סיוא ןריפ ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז,

 ."טרָאװטײצ םענעבעגעג םענופ גנושטייטסיוא עטייווצ יד
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 ? גָאלַאיד א סָאװ וצ

 ?םעלַא םעד וצ ןדיי יד רעבָא ןגָאז סָאװ

 ןסייו לָאצ עניילק ַא רעייז .ןטייוו רעד ןופ ןדיי בור סָאד טייטש ללכב

 ןויטקַא ןַא טמענ לָאצ ערענעלק ַא ךָאנ ןוא חוכיוו ןצנַאג ןקיזָאד ןגעוו סעפע

 טשינ ןלעפ רעבָא רַאפרעד .ןעגנוריפורג עכעלטסירק-שידיי יד ןיא לײטנָא

 .גנורעטנענרעד רעיינ רעד טָא ןופ רענגעק עפרַאש ןייק זנוא ןשיווצ

 טגערפ -- ??גָאלַאיד רעשידייךעלטסירק ַא קיטיונ ױזַא זיא סָאװ וצ;

 טסעפ טלעטש רע ןוא .ןילטייצ ןרהא טסיצילבוּפ ןוא רעטכיד רעבושח רעד

 ַא; ןיוש זיא *טנעמוקָאד רעשידייא *2 ןַאקיטַאװ, ןכרוד רענעמונעגנָא רעד זַא

 םזיטימעסיטנַא םעד טָאה רע ,רעזָאלטרעװ ַא ,רענעריובעג-טיוט ַא ,רענעסעגרַאפ

 -רַאפמוא ןַא סעּפע ןגעו טדער ןעמ .ןליפַא רָאה ַא ףיוא טכַאװשעגּפָא טשינ

 סָאװ ?גנוקידנעטשרַאפ, ַא .גנוקידנעטשרַאפ רעכעלטסירק-שידיי רעכעלדנעטש

 .ןיזמוא ןַא ךָאד זיא ,ןכַאז-הנומא ןיא ,עיגילער ןיא הרשּפ ַא ןייז לָאז

 ןענַאטשרַאפ רשפא ףרַאד סע -- ןילטייצ ןרהא ךישממ זיא --- סָאװ ָאזלַא;

 ןלעטש עשידיי-יטנַא יד ,לשמל ,ןפרַאװסױרַא ,ןדיי ןייז וצ ביטמ ןליוו ַא יו ןרעוו

 ןגָאלַאיד ןיק םעד ףיוא ךָאד ןענעז ?ןטסקעט עזעיגילער עכעלטסירק יד ןופ

 ."ויטַאיציניא עכעלטסירק ןייר ַא ןייז ףרַאד סָאד ...קיטיונ טשינ

 רעד ןיא םדוק ןלעטש עכלעזַא ףיוא ןָא טזייוו רבחמ רעטצעשעג רעד ןוא

 -עסיטנַא ןופ ןטשער לָאצ רעשּפיה ַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,אפוג עילעגנַאװע

 ,רעכיבנרעל עשילױטַאק ענענישרעד סָאװ רָאנ יד ןיא טניפעג ןעמ סָאװ םזיטימ

 ןעמ סָאװ עטסגרע סָאד; רָאנ ,טרָאד ןעמ טפערט *ךעלטשער, זיולב טשינ ןוא

 -ןרעל ןטסיוװ ַא ףיוא ןָא רע טזייו סרעדנוזַאב רָאג ."ןלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןעק

 ןַא טגָארט סָאװ ,סעלוש ערַאטנעמעלע רַאפ עטכישעג רעשינַאּפש ןופ לכיב

 יו; דליב ַא ןעמ טניפעג לכיב םעניא ."רוטַאמירּפמיא , ןשילױטַאק ןלעיציפָא

 טרעװ ,ןעוװעג קינייו וצ טלָאװ סָאד יו טקנוּפ ."דניק ַא ןקיציירק ןדיי ױזַא

 םעד טבײרשַאב; :םידימלת יד וצ גנורעדָאפ ַא ,דליב םעד ךָאנ ןבעגעגוצ

 טור סָאװ ,הללק עכעלסעגרַאפמוא יד ןוא ןסוזעי רעביא ךערברַאפ ןכעלקערש

 ...'עסַאר רעשירעדרעמ-טָאג רעד ףיוא םעד בילוצ

 -ַאק טיהרעמ יד זַא ,רעטנוא טכיירטש ,ץַאק .ש ,רבחמ רעשידיי ַא ךָאנ

 ןיא .עיצַארַאלקעד עשינַאקיטַאװ יד טסנרע טשינ טמענ עכעלטסייג עשיליוט

 רעטעברַאטימ ןופ לייטנָא םעד טימ סמויזָאּפמיס רָאפ ןעמוק אפוג עילַאטיא

 -רַאפ ןוא טקורדעג ןרעװ סע ןוא ,טמַא-עדנַאגַאּפָארּפ ןשינַאקיטַאװ םעד ןיא

 תנידמ ןוא טייקשידיי ,ןדיי ףיוא לבעווש ןוא ךעּפ טיש ןעמ ּוװ רעכיב טײרּפש

 "רעשינעמוקע, רעד ךָאנ רָאי ןּפַאנק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ץלַא סָאד ןוא ,לארשי

 !עיצַארַאלקעד

 -רעטנוא סױרַא ךיז ןּפַאכ ,הנוכ רעטוג ַא טימ עכעלטסייג ייב וליפַא

 רעשימיור רעד ןכלעוו ,םזיטימעסיטנַא ןסיוועג ַא ןופ ךעלטשער עקיניזטסּוװַאב

 יז ןענעק ,ןליוו ןטוג ַא ייב וליּפַא .ןעלצרָאוװוצסיױא טימַאב ךיז טָאה ?ליסנָאק;

 ןעמ ןכלעװ טימ *גרַאװנירג ןרעטיב, םעד ןופ ןעיײרפַאב טשינ ךיז ,סיוא טעז

 'נייא ףיט רעייז ,גנַאגעקנַאדעג רעיײז !רָאי טנזיוט ייווצ טזיײּפשעג ייז טָאה

 רעייז ןיא סיוא טּפָא ךיז טקירד ,עיגָאלָאנימרעט עשידיײ-יטנַא עטלצרָאװעג

 ,ןביירש ןוא ןדער
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 רענייק ןוא ןגייוושרַאפ טשינ סע ןענעק רימ ,תמא רעליוה רעד זיא ץלַא סָאד

 עקיטייצטנייה יירד ױזַא יוו ךיז ךיא ןָאמרעד טָא !טשינ סע טסעגרַאפ זנוא ןופ

 -ניא רעשידיי-שיזיוצנַארפ רעד ןופ ןרוגיפ עלופטנַאלַאט ןוא עוויטַאטנעזערּפער

 .ןעגנוגלָאפרַאפ עכעלטסירק עלענָאיצידַארט יד ןגעק טריגַאער ןבָאה ץנעגילעט

 :ןזרעפ עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג ריּפס ערדנַא רעטכיד ןטמירַאב םעד ייב

 ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה זנוא ןופ רעצעמע ןעוו לָאמ סעדעי

 ןופ ךעקדיטזשי יד טנכיצעגנָא טָאװה ןוא רעדמערפ רעװ ןעמוקעג ךיא

 רעזייה ערעזנוא

 ..ןעױרפ ערעזנוא טכַארבעגמוא ,םירוכב ערעזנוא ןעגנַאפעג טָאה

 דנַאמדע ,טייקשידיײ ןופ רעטיײרּפשרַאפ ןוא רעטכיד רעשידיי רעטייװצ בעד

 !ןפורעגסיוא קידריוו טָאה ,געלפ

 ןופ גן שש ןשיה יהשח ףיתא קידפשוש .טשעימעק טאש רײא

 ןטימ .עגאגאנימפ יז טעזקרעװ ה"א ןא .עעטשישק ןשהטסאהטש

 -עגנָא טָאה ריא סָאװ ,דנַאב םעד ּפָארַא טסייר !טלעטשרַאפ םיפ

 טוש"נ ךַײא טזַאל ךנאב רשד טא ?"װ .טַײא עריא ףהױא טפעקק

 טי קכעקקביוה השה ןעא יא 0 יה עלאטאניס "א ןוזװ

 יד ןגעוו יירפ ןוא קנַארפ טגָאז ,רעהענ ערדנַא ,דיי רעסיורג רעטירד ַא

 רעד טימ רעדָא תונווכ ערָאלק ןייק טשינ טימ זנוא וצ ןעמוק עכלעוו ,עקינעי

 טשינ ,ןדיי יד ןבָאה ןפרַאד ןטסירק יד; :"טייקסטוג רעכעלטסירק; רעטסּוװַאב

 ."ןטסירק יד ןפרַאד ןדיי יד

0 

 ! ףליה וצ זנוא טמוק סָאװ םעד ןפלעה

 ןטָאב ןטסירק סָאװ ץלַא זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ ןלָאז ,ךָאד ןוא

 -רעד ,טפַאשטניירפ :יװ ןעמענ ערעייט עכלעזַא טגָארט סָאװ ןוא -- ןָא זנוא

 ןזָאל זנוא ףרַאד -- גנואיינַאב ,טעברַאנעמַאזוצ ,גנוקידנעטשרַאפ ,גנורעטנענ

 ?ךעלגעמ סע זיא ?רעפטנע ןַא ןָא ןביילב ןוא קיטליגכיילג

 עטסטכייל יד ןופ טשינ ןעגנואיצַאב עכעלטסירק-שידיי יד ןענעז סיוועג

 רעזנוא ןעוו וליּפַא ,דלודעג ,טקַאט ,טייקיטכיזרָאפ ןרעדָאפ ייז .ןעמעלבָארּפ

 טשינ שרעדנַא ףרַאד יז זַא ,ביולג ךיא ןוא .עוויטיזָאּפ ַא ןייז לָאז גנולעטש

 ךיז רימ ןפערט ךעלגעטיגָאט .,תונכשב ךָאד רימ ןעניווװ .וויטיזָאּפ יוװ  ןייז

 ,עלַאיצָאס ,עלענָאיסעּפָארּפ :ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא ערעדנַא יד טימ ענייא

 ךעלטניירפ ַא ןעמענוצנָא טשינ רַאבקנעד זיא יװ .עכעלרעגריב ,עלערוטלוק

 ןופ ןסיוועג םעד וצ ךָאד רימ ןרילעּפַא טפָא ױזַא ?טנַאה עטקערטשעגסיוא

 -עסיטנַא ןטכַאװעגפיוא ןטימ תוכייש ןיא רעגריבטימ עשידיי-טשינ ערעזנוא

 ? ףליה רעייז ןָא זנוא ןטָאב עכלעוו ,ענעי ןסױטשּפָא רימ ןלעװ ? םזיטימ

 זנוא ןליוו סָאװ עלַא יד :ןעקנעדעג רימ ןזומ טקנוּפ ןקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא

 ןָא תומלשב ןָאט טשינ סע ןענָאק ,שינעכוז-הרשּפ םוש ןייק ןָא ןפלעה תמאב

 -נוא טימ ןלענק :טסַאל עיינ ַא ןעמענ ךיז ףיוא רימ ןזומ .טעברַאטימ רעזנוא

 -רעד ,ןענָאמרעד ,רעהפיוא ןָא ןלענק .ןטסירק עכעלטניירפ קיטכירפיוא ערעז
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 יז ןענעז טפָא יװ !טכיײל ױזַא ןָא טשינ ךיוא סע טמוק ייז לייוו ,ייז ןקיטומ

 דצמ ,ןדיי יבגל גנוטלַאה (טגָאזעג דלימ) רעכעלבעל רעד טימ םיכסמ טשינ

 ןפמעק וצ סיוא ייז טמוק קיטפעה רָאג ןוא .ןצנַאטסניא עשילױטַאק עכיוה יד

 ,ןטנַאטסעטָארּפ ןוא ןקילָאטַאק עשיבַארַאדָארּפ ,עקיטייזנייא ,ענעסיברַאפ יד ןגעק

 ףןשינערָאװַאב ערעזנוא עלַא ץָארט ,ןסעגרַאפ טשינ ךיוא רימ ןרָאט סָאד

 ערעזנוא סלַא ןָא ךיז ןביג סָאװ ,ןטסירק יד יּפלכ וויסַאּפ ןביילברַאפ טשינ ןוא

 ייב) ייז רימ ןפרַאד ןזייוונָא ןטַאט טימ טקיטעטשַאב סע ןבָאה ןוא -- טניירפ

 -רעביא יד לייו ,ןפלעה זנוא ןענעק ייז ױזַא יוו ןוא ּוװ (טייהנגעלעג רעדעי

 ...ןריּפָאלַאגרַאפ וצ ךיז רַאפעג ַא טָארד ייז ןופ עטסנבעגעג

 ןעניימ טשינ רימָאל ןוא .טעברַא עקיטיונ ַא רעבָא עטַאקילעד ַא זיא'ס ,ָאי

 -רַאפ טרּפ םעד ןיא ."םידמלמ, עטשרע רעדָא עקיצנייא ערעייז ןענעז רימ זַא

 !לארשי תנידמ :ךעלמענ ,ףתוש ןעמַאזקריו ךעלנייוועגרעסיוא ןַא רימ ןגָאמ

 ןופ ןטנעװלָאסבַא ענעזעוועג ןענעז "רעטסעווש, ןוא "רעדירב, עשילױטַאק ייר ַא

 ,םוקילבוּפ ןטשימעג ַא רַאפ טציא ןדער ייז תעב .טעטיסרעווינוא רעמילשורי

 ןופ זילב טשינ -- רערעהוצ ערעדנַא יד יו טניוטשרעד רעמ ןדיי רימ ןענעז

 ערעזנוא רַאפ ץרא ךרד ןוא גנורעטסייגַאב רעייז ןופ ךיוא טרעיינ ,ןסיוו רעייז

 ךָאנ טסייה סָאד .טייקכעלקריו רעקידלארשי רעד רַאפ ןוא תורצוא עקיטסייג

 רימ זַא ןוא טײקמַאזכַאװ רעדעי ןופ טיײרפַאב רימ ןענעז טימרעד זַא ,טשינ

 ערעזנוא ייר רעטשרע רעד ןיא -- זנוא ןופ ערעכַאװש יד ןטיה טשינ ןפרַאד

 רעדָא רעשיטילָאּפ זיא'ס רעכלעוו ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןלָאז ייז -- רעדניק

 .עקטסַאּפ רעזעיגילער

 ערעזנוא ןענעקרעד וצ טנרעלעגסיוא זנוא ןבָאה ןעגנורַאפרעד עכיירלָאצ

 םערַאו ַא ןליפ רימ ּוװ רעכיב סױרַא ןביג םירבחמ עכעלטסירק ןעוו .טניירפ

 רַאפ ,שטנעמ ןשידיי ןרַאפ ,קלָאפ ןשידיי ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא ןוא ץרַאה

 ,ייז ןופ רענייא זַא ;קיטכירפיוא ייז רימ ןסירגַאב --- ןדיירפ ןוא ןדייל ערעזנוא

 ןוא יסנַארד ןפ רעדניק עטקידײלַאב יד :קרעװ ןייז טעמדיוו .,רַארעיּפ רעיּפ

 יו ,ןעמוק ןגעקטנַא טשינ שרעדנַא םיא רימ ןפרַאד ,רעדניק עניימ ,ץיווװעיוא

 .טפַאשטניירפ רעקיטכירפיוא רעזנוא טימ



 שטַאגופ קחצי

 ,טַארעטיל ןוא גָאגַאדעּפ ,שטַאנוּפ קחצי
 עווענעשז ןיא ןגיוצרעד ,וועיק ןיא ןריובעג
 .טרידוטש ןוא טנרעלעג טָאה רע וװ

 טימ 1942 -1941 ןרָאי יד ןיא טריפעגנָא
 סיוערט ןופ עמרעפ-טפַאשטריװדנַאל רעד
 "ודע ןשידיי ןופ ךָאנרעד ,(זירַאּפ רעטניה)
 טעדנירגעג טַאה .זירַאּפ ןיא רעטנעצ-עיצַאק
 -ָאי-18 ריא ןופ ךשמ ןיא טריטקַאדער ןוא
 רַאפ טפירשטייצ יד -- ץנעטסיזקע רעקיר
 .(שיזיוצנַארפ ןיא) יײימַא, טנגוי

 -פיוא ןעוועג ןרָאי-המחלמ עטצעל יד ןיא
 -ילּפ עכעלטנגוי רַאפ ןעמייה יד רעביא רעעז
 .ץייוש רעד ןיא םיט

 :רעכיב ןוא ןטעברַא עקידנגלָאפ ןופ רבחמ
 -עג-טנגוי ַא ןופ ןבעל סָאד -- "ירַאש,

 רעשטייד רעד תעב ,ךיירקנַארפ ןיא עדניימ
 .עיצַאּפוקָא

 רָאי ריפ -- "לוש ַא ןיא רעיצרעד יד,
 -רעד ןטנַאמרעד-ןביוא ןיא גנורַאפרעד ןופ
 .סיווערט-סיסעלּפ ןיא רעטנעצ-סגנואיצ

 -ָארּפ --- "ןייגרעטנוא רעדָא ןבעלפיוא
 ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא םוטנדיי ןופ ןעמעלב
 .ןברוח ןכָאנ -- טלעװ רעד

 -וט-םימי עשידיי ןגעוו רעכיבטנַאה סקעז
 .("שזעּפָא ךרוד ןבעגעגסיורַא) .םיב

 -ָאר ןוא ןעסַאק ענער ןגעוו סעיפַארגָאנַאמ
 ןבעגעגסיורַא ,שינַאּפש ןיא ,ןָאזמַאג רעב
 -יטנעגרַא ןיא סערגנָאק-טלעװ ןשידיי ןכרוד
 .ןָאומַאג רעבָאר : רעב ַא, ןוא ,ענ

 -נַארּפ ףיוא שידיי ןופ ןעגנוצעזרעביא
 :שיזיוצ

 ןופ --- "עטכישעג רעשידיי ןופ ןגוצסיוא
 ןופ "דיי םיליהת, רעד ,, ;וָאנבוד ןועמש
 "לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד , ;ׂשַא םולש
 ןופ יירעקנוב ַא ןיא ןביז,, ;םכילע םולש ןופ
 -יא טימ טעברַאנעמַאזוצ ןיא) ןײטשדלָאג .ש
 ,(רעפנַאק ןער

 רעלַאסרעװינוא, רעד ןופ רעטעברַאטימ
 -ידיי ןופ םינינע יד ןיא --- "עידעּפָאלקיצנע
 ןענָאטעילָאפ ןוא ןסעומש .רוטַארעטיל רעש
 ןיא ,"לארשי עמש , גנודנעז-ָאידַאר רעד רַאפ
 -רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ ,זירַאּפ
 ןיא סערגנָאק-טלעוװ ןשידיי םייב עיסימָאק
 -שידיי ןופ רעציזרָאפ-עציוו .ךיירקנַארפ
 .ךיירקנַארפ ןיא טּפַאשטניירפ רעכעלטסירק
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 (ןָאדנַאל) סילטיימ .י בקעי

 רַאלקלָאפ רעשידיי רעד ןוא יקס'נא

 ןעועג םש הנוק ,ןסייו רימ יוװ ,ךיז טָאה (טרָאּפָאּפַאר .ז .ש) יקסנַא .ש

 -סניא עשירעלטסניק ןייז סָאװ ,"קוביד רעד, עדנעגעל רעשיטַאמַארד ןייז טימ

 רעד ןיא ךָאנ טרפב ,תולעּפתה סיורג ןפורעגסורַא םוטעמוא טָאה עיצַאזינעצ

 ןבעל שידיי קיטש ַא טימ טנעקַאב לָאמ ַא טימ ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו רעקימורַא

 רעקיטייצרַאפ ַא טימ ,קיטָאזקע ןוא רעגייטש ךס ַא טימ טפושיכעג טָאה סָאװ

 ץנעגילעטניא רעשידי רעד רַאפ טרפב ,ךס ַא רַאפ .תוטשּפ ןוא תומימת

 רעכיירנברַאפ ַא ןופ גנוקעלּפטנַא ןַא שממ ןעוועג סָאד זיא ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא

 -גייא ןוא ןשינעביילג עריא טימ ,עשיטסימ ַא ןוא עקידנגייא ןַא ,טלעוו רעשידיי

 ישזער רעד רעטנוא *עּפורט רענליווע יד סָאװ ,קוקסיוא ןוא תוגהנתה ,לעטש

 ןוָאגנַאטכַאװ ןופ עיצַאזינעצסניא רעד ןיא "המיבה, יד ןוא ןַאמרעה דוד ןופ

 .סעניב-טלעוו יד ןופ רעטערב יד ףיוא טבעלעגפיוא ץנַאלג ליפ ױזַא טימ ןבָאה

 ַא ןעװעג רעטכיד רעשיטַאמַארד ַא יו םוסרּפ סיקסנַא עקַאט רַאפרעד זיא

 ןפיוא טליּפשעג טָאה יקסנַא סָאװ לָאר יד טנַאקַאב זיא קיניײו רעבָא .רעסיורג

 םיא רַאפ זיא סָאװ ,גנושרָאפ-רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע רעשידיי ןופ טיבעג

 -לוק ןכעלשידיי טכע ןייז ןיא ןייטשקע ןַא ןרָאװעג ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה ,שטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטכיד רעד ,יקסנַא .םענַאב-רוט

 -רָאפסיוא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא לָאמ ַא טימ טימעג ןוויטיסנעס ןייז ןופ ןערב

 ןיא טרעטשינעג ןוא טכוזעג ,סנגייא-רוטלוק לסיב ןטרילומוקַא םעד ןופ גנוש

 וצ ןעוועטנורגרעד וצ ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא ידכ ,תורוד ןופ טייקידהשורי רעד

 קידתובחר ןוא קידעבעל טָאה סָאװ ,ןפַאשסקלָאפ ןשידיי םעי'ז ןופ דוסי-םצע םעד

 ןזיב ךָאנ ןעיצ רימ ןענַאװ ןופ ןוא ,ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ןשיווצ ןסָאלפעג

 רעלטסניק ןתמא ןַא ןופ שוח ַא טימ .הקיני עקיטסייג רעזנוא גָאט ןקיטנייה

 ַא ןופ קידתומוהת סױרַא טנייש סָאװ טכיל ענעגרָאברַאפ סָאד ןעזרעד רע טָאה

 ןופ ללש ַא טימ ,רעקיטייצרַאפ ַא ןוא רעטייו ַא ,רענעליוהרַאפ ַא ,טלעוו

 עיזַאטנַאפ עשירעטכיד סיקסנַא טפושיכעג טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ ןוא טייקשירעגייטש

 -גיש רעכעלמיטסקלָאפ ןוא ןח ןשידָאמטלַא ריא טימ ךיז וצ ןגיוצעג םיא ןוא

 ,עטלַא יד טלמַאזעג ןוא טכוזעג טָאה רע תעשב זַא ,עקַאט רימ ןסייוו .טייק

 ןסיוטשעגנָא ךיוא יקסנַא ךיז טָאה ,רוטלוק-סקלָאפ רעד ןופ תורצוא ענעקנוזרַאפ

 םעניא ךיוא רָאנ ןדיי ןשיווצ זיולב טשינ טײרּפשרַאפ ,וויטָאמ-קוביד םעד ןיא

 ןיא רע טָאה עדנעגעל עכעלמיטסקלָאפ יד טָא .רָאלקלָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 -רַאפ ,ןפוא ןשיטַאמַארד-שירעטסיימ ַא ףיוא טקיטלַאטשעג ןפַאש ןקיטייצ ןייז

 -ַאװעצ ןוא טקיווק סָאװ ,טייקשירעדליב ןוא טייקשירעגייטש ךס ַא טימ טבעוו

 .ץרַאה עשידיי סָאד טמער

 -נַאלַאט רעד טָא ױזַא יו ,ןענָאמרעד וצ טרעוו ךעליירג רַאפרעד זיא סע

 רענעבעגעגרעביא רעקילָאמא רעד ,רעביירש רעשידיי-שיסור רענייפ ,רעטריט

 -גיא רעשידיי-שיסור רעשירעלטייצטימ רעד טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,קינדָארַאנ

 -וצפיוא םיא ידכ ,קלָאפ ןשיסור םוצ עקַאט ,"קלָאפ םוצ ןעגנַאגעג, ץנעגילעט

 ןוא הכרעמ עלַאיצָאס ןייז ןרעסעברַאפ ,גנודליב ןוא ןסיוו ןטײרּפשרַאפ ,ןרעלק
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 רוקמ םענעגייא ןייז וצ טרעטנענרעד רעטעּפש ךיז טָאה ,ןעיײרּפַאב םיא ןפלעה

 ףיוא גנושרָאפ-רָאלקלָאפ רעקיטנורג ַא רַאפ דוסי םעד ןגיילרַאפ ןפלָאהעג ןוא
 ןכעלרע םעד טָא ןופ סעצָארּפ רעקיאימ רעגנַאל ַא ןעװעג זיא סע .שידיי ןושל

 ענענַאטשעגסױא ענייז ןיא םיא טָאה סָאװ ,לּפַאצ ןשירעּפַאש טימ לופ ,רעכוז

 -סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןרעדינוצּפָארַא ןסיוטשעג ןרָאי

 -עפַאש ריא טימ ךיז ןוא ןצַאשרעד יז ,תוטשּפ ןוא טייקידנגייא ריא טימ ,גנופַאש

 ןיא יקסנַא ךיוא זיא רוד-ינב ענייז ןופ ךס ַא יו רעבָא .ןטפעהַאב וצ שיר

 רעשיסור רעד ןופ ץנַאלג םעד ןופ טּפַאכרַאפ ןעוװעג ןרָאי עגנוי ענייז

 טלָאװעג ךיז טָאה ןעמ .םורַא ןופ טציילפעג קידהרובג טָאה סָאװ ,רוטלוק

 רעד ןופ טייקטייו יד טכוזעג ןוא טפַאשגנע רענעגייא רעד ןופ ןסײרסױרַא

 גנַאג, ןייז תעב ,ןרָאי ענעי ןיא זַא ,טקַאפ רעטנַאקַאב ַא זיא סע .ןסיורד טלעוו

 יד רעביא טרעדנַאװעגמורַא יקסנַא רעשיטסילַאעדיא רעד טָאה ,"קלָאפ םוצ

 ךיז ,ןרָאיטכאש ןוא םירעיוּפ ןשיווצ טבעלעג ,דנַאלסור ןופ ןעניילּפ עקידתובחר

 -ייצנייא ןוא ןסַאמסקלָאפ עשיסור יד ןופ ןבעל םעד וצ סערעטניא טימ טקוקעגוצ

 ,תורוסמ ןוא תוישעמ ענייז ,ןפַאשסקלָאפ ןשיסור ןטימ טנעקַאב ךיוא ךיז קיט

 םעד ףיוא העּפשה עפיט ַא טַאהעג קפס ילב ןבָאה סָאװ ,ץכעריפ ןוא םענַאב

 טלָאמעד ןיוש זיא רשפא .ןיקסנַא ןגנוי ןופ טימעג ןטנפעעצ-טיירב ,ןלענָאיצָאמע

 -סיוא ןקידנעמוק םעד ןופ העירז יד המשנ רעטרַאצ ןייז ןיא טייזרַאפ ןרָאװעג

 -רעד זיא סָאװ ,גנופַאשסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ןוא רעשטייט

 ַא טימ טריפעגסיוא טָאה רע סָאװ עבַאגפיוא ןַא -- ,תוחילש ןייז ןרָאװעג ךָאנ

 רעבָא לייורעד .טפַאשביל ןוא טפַאשיײרטעג ךס ַא טימ ,תונשקע ןוא ןערב ךס

 רעד ןיא טלבוטעג שממ ךיז ,ןסיורד ןופ ובורו ושאר ןענַאטשעג יקסנַא זיא

 ןעגנולסיירטפיוא עשיטילָאּפ-לַאיצָאס עריא טימ רוטלוק רעדמערפ ,רעקימורַא

 ריא טימ טּפַאכרַאפ טַאהעג ,רעלטייצטימ ענייז ןופ ךס ַא יו םיא טָאה סָאװ

 .ץנַאלג ןוא שער

 רעד ןיא ץנעגילעטניא עשידיי-שיסור יד טָאה ללכ ךרדב זַא ,רימ ןסייוו

 -ַארעביל ןופ לַאעדיא ןטימ טרעביפעג טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ

 -ָאּפָאמסָאק ןוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טסייג ַא ןיא ןוא ,טייהיירפ ןוא םזיל

 זיא ךיג רעבָא .סערגָארּפ ןוא גנואיינַאב ןופ םולח ןסיז םעד טמולחעג םזיטיל

 עיצקַאער עשיסור יד .ןדיי רַאפ תומולח עכעלקילג עלַא יד וצ ףוס ַא ןעמוקעג

 ףיוא תופידר ןוא ןעגנוקירדרעטנוא יד ,טקרַאטשרַאפ רעמ לָאמ ַא סָאװ ךיז טָאה

 ןיא ךיז טָאה ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאװכ ַא .רעקידארומ ץלַא ןרָאװעג ןענעז ןדיי

 טָאה סָאד ןוא ,ללכ ןשידיי ןופ ּפעק יד ףיוא ןסָאגעגסיױא ןרָאי רעק-80 יד

 ןסיורג ַא ןופ ןבעל םעניא ךָארברעביא ןַא ןוא סיזירק ןרעוװש ַא וצ טריפרעד

 -ּפָא-טייהיירפ ןשיסור םעניא גנושיוטנַא יד .טנגוי רעשידיי-שיסור רעד ןופ לייט

 טרַאנעגּפָא טליפרעד ךיז טָאה ןעמ .ערעטיב ַא ןוא עסיורג ַא ןעוועג זיא טָאג

 ,שרוש םענעגיא םוצ ךרד ַא ,ןגעוו עיינ ןכוז ןעמונעג ןוא ,טריפרַאפ ןוא

 עלַאנָאיצַאנ-שידיי יד ןוא טיײקילַאװק רעטלַא רעד וצ גנַאגוצ ןשירפ ַא ןעניפעג

 םעניא רַאּפשנָא ןַא ןבעג ץנעגילעטניא רעטריפרַאפ רעד ןלָאז סָאװ ,ןטרעוו

 עלַאנָאיצַאנ עסיורג יד ןעגנַאגעגפיוא טייצ רעד טימ עקַאט זיא .קלָאפ ןופ ןבעל

 ארבג-חוכ ןוא טעּפמיא ךס ַא טימ ןרָאּפש ןעמונעג טָאה סָאװ .,גנובעלפיוא

 ,ןבעל עשידיי סָאד טמערוטשעגפיוא קידתודוסי טָאה יז .סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 טשירפעגּפָא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןיימ ןוא ןכות ןשירפ ַא ןגָארטעגנײרַא םיא ןיא
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 -תיצמת רעיײז טימ ןצנעטָאּפ עטלַא-תורוד ,עטרילומוקַא יד טרירענעגער ןוא
 ךיז טָאה סע .ןכיוה עשירעפַאש עיינ וצ ןביוהרעד ייז ןוא ,תוימינּפ ןוא טייקיד
 ַא ןופ גנוכַאװרעד ַא ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל םעניא הפוקת עיינ ַא ןבױהעגנָא
 ַא ןופ ייגפיוא רעד ןעמוקעג זיא טימרעד ןוא ,דיי ןופ ליפעג-טלעוו םעיינ
 עפיט-קידכשמה עריא טימ רוטַארעטיל רעשיטלעוו-שידיי ,רעקיגָאװ ,רענרעדָאמ
 ,קלָאפ ןופ טייקידהשורי רעד ןיא ןעלצרָאװ

 ךיז טָאה ?גנַארד ןוא םערוטש; ןקיטסיײיג ןופ ןרָאי ענעי ןיא דָארג רעבָא

 קעװַא טייג ןוא דנַאלסור רע טזָאלרַאפ 1892 ףוס .דנַאלסיױא ןיא ןענופעג יקסנַא

 -רַאפ ןוא ץייוש יד ןיא ךָאנרעד ,ןילרעב ןייק טשרעוצ ,עּפָאריײא-ברעמ ןייק

 -ערקעס ַא יו לעטש יד ןעמונרַאפ טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא ןרָאי ייר ַא טביילב

 יד ןופ רעריפ ןוא רעקנעד ןשיסור ןטנַאקַאב םעד ,ןווָארװאל רטָאיּפ ייב רַאט

 -שיטילַאּפ רעטגייווצרַאפ-טיירב ןייז ןבענ .(ןרענָאיצולָאװער-לַאיצַאס) .ר .ס

 -ַארעטיל ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא ךיוא יקסנַא זיא ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג

 ןשידיי ןוא ןשיסור ןופ ןעגנולייצרעד ןוא ןעלקיטרַא טקורד רע .טעברַא רעשיר

 סיקסנַא .ןטפירש עשידָאירעּפ ןוא ןלַאנרושז עשיסור עקיגָאװ ייר ַא ןיא ןבעל

 ןייז ןוא ףרַאש זיא ןעּפ ןייז .רבד-םש ַא דלַאב טרעװ רעביירש ַא יװ ןעמָאנ

 רעד ,יקסנַא ךיז טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ,ָאד ךיוא .גנַאלקּפָא ןַא טניפעג טרָאװ

 עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןבעל םעד וצ סערעטניא סיורג טימ טקוקעגוצ ,קינדָארַאנ

 -לַאיצָאס ןוא רָאלקלָאפ .ץכעריפ רעייז ןוא טעברַא רעייז ןופ ןפוא םעד ,ןסַאמ

 וצ ןלעב ַא ןעועג דימת זיא רע .טריסערעטניא רדסכ םיא ןבָאה קיטילָאּפ

 יד טַאהעג רע טָאה עּפָאריײא-ברעמ ןיא אקווד .ןסיוו ןייז ןרעמרַאפ ןוא ןענרעל

 הדמתה רעד טימ .טפַאשנסיוװ ַא יו רָאלקלָאפ ןרידוטש וצ טייקכעלגעמ ענעטלעז

 -קלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע ןענרעל ןעמונעג רע טָאה םכח-דימלת ןתמא ןַא ןופ

 יד ןופ ןעוטפיוא עכעלטּפַאשנסיו ןוא קרעוו עקיגָאװ יד טרידוטש ןוא ,רָאל

 יד טימ טנעקַאב רעטנענ ךיז רע טָאה ָאד .עטנרעלעג עשיאעּפָאריײא-ברעמ

 סע .סיבר-רָאלקלָאפ עסיורג יד ןופ םירישכמ-שרָאפ ןוא תוטיש ענרעדָאמ

 -מָאק ַא ןוא ןרַאטנעמָאק טימ ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ ,עקיטנורג ןעוועג ןענעז

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןוויטַאמ עוויטַארַאנ יד רַאפ לסילש ןוויטַארַאּפ

 -ןרעל םעד רַאפ םישודיח עטנַאסערעטניא ןעוועג ןענעז סע .עדנעגעל ןוא השעמ

 ייס ןרעכײרַאב וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טציא טָאה סָאװ ,יקסנַא ןקיטשרָאד

 -רעטניא רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןשינעטנעק ענייז שיטקַארּפ ייס ןוא שיטערָאעט

 םעניא תואיקב ןייז ןפיטרַאפ קיטייצנייא ןוא ,גנושרָאפ-רָאלקלָאפ רעלַאנָאיצַאנ

 דומלת ןופ הדגא רעד טימ קידנביײהַנַא ,גנופַאשסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ םוחת

 חומ ןפרַאש סיקסנַא ןיא .השעמ-סקלָאפ רעד טימ קידנזָאלסױא ןוא שרדמ ןוא

 -נסיוו ןשיאעּפָארײא-ברעמ םעד ןשיווצ זעטניס רעכעלקילג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה

 רעשידיי ןייז ןוא ,טײקכעלטקניּפ ןוא טייקטינעג ןייז טימ גנַאגוצ ןכעלטּפַאש

 ןוא הרות ןשיווװצ גווז רעקידלזמ ַא ןעוועג זיא סע .תואיקב ןוא טײקטנוװַאהַאכ

 םינּפא םיא טָאה טּפַאשנסיו עשיאעּפַאריײא-ברעמ יד .המכח רעשיאעּפָארײא

 ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנולמַאז עקידרעטעּפש ענייז רַאפ רעזייוו-געוו ַא יו טנידעג

 בורקב ןבָאה סָאװ ,רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע רעשידיי רעד ןופ טיבעג ןפיוא

 רעשירעשרָאּפ ןוא רעשירַארעטיל רעקידעּפש ןייז ןיא ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ

 .טעברַא

 ןסירעגּפָא ןעוועג יקסנַא זיא ,ןייז דנו-ענ ןקיטסייג ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא
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 טציילפעג טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא הביבס רעשימייה רעד ןופ

 ןבירשעג טָאה רע תעשב רעבָא .זיורבפיוא ןלַאיצָאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ ךס ַא טימ

 -יטַאס יד ןפַאשעג ךיוא רע טָאה ,שיסור ןיא ןלעװָאנ עפייר -שירעלטסניק ענייז

 ,1904 רָאי ןיא "דניירפ, ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,?יאדמשא; עמעָאּפ עשיר

 סָאװ ,"העובש;, יד לשמל יו ,רעדיל ערענָאיצולָאװער-שידיי ןבירשעג ןוא

 וצ קירוצ יקסנַא טמוק קידהגרדהב רעבָא ."דנוב, ןופ ןמיה רעד ןרָאװעג זיא

 -סייג ַא ןופ םינמיס טימ ןָאט וצ ָאד רימ ןבָאה .ןושל-שידיי וצ ןוא טייקשידיי

 ַא קידנכוז ,ןכאילש עדמערפ ףיוא טייקנריולרַאפ ַא ןופ .,ךָארברעביא ןקיט

 סָאד לָאז ןעמ יו ?שרוש ןייז וצ קירוצ געוו ַא ןוא טייקנסירעצ ןייז רַאפ ןוקית

 זייונטייצ ןעוװעג זיא יקסנַא םגה זַא ,זיא רעכיז ,ןשטייטסיוא ןלעו טשינ

 טדמערפעגּפָא ןעוועג טשינ לָאמנײק רע זיא ,הביבס רעשידיי רעד ןופ ןסירעגּפָא

 ךעלשידיי ַא טימ ,תומלש עשידיי ךס ַא טגָאמרַאפ דימת טָאה רע .ריא ןופ

 ,הבושת ןופ ךרד ןייז זיא עקַאט רעבירעד .ץרַאה טמערוטשעצ ןוא טמערַאוװעצ

 רעסיורג ַא טימ רעטכע ןַא ,רעצנַאג ַא ןעוועג שרוש םענעגייא םוצ קירוצ ןופ

 טימ ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא רע .טייקיטכיל ןוא טייקנביוהרעד רעשידִיי ןופ סָאמ

 ןבָאה טעטינַאמוה ןוא ליפעג-טלעוו ןייז ,הבשחמ ןופ געוו ןייז .טנעה עקידייל

 טזײּפשעג םיא ןבָאה סָאװ ,םוטנדיי ןייז ןיא ןעלצרָאװ עפיט טַאהעג דימת

 .טייקידנסיורד ןייז ןופ ןרָאי ערעגָאמ יד ןיא וליּפַא

 -ָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ רָאי םעניא ,1905 ןיא זיא רע תעשב

 רעד טקעלּפטנַא ןגיוא ענייז רַאפ ךיז טָאה ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ ,עיצול

 ןכעלטפַאשלעזעג שידיי ןופ םוחת םעניא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ יוניש רעסיורג

 טציילפעג ןבָאה עּפָארײא-חרזמ ןיא םיבושי עשידיי יד .ןבעל ןלערוטלוק ןוא

 -עג טָאה סע .טעטילַאטיװ רעטקעוװװעצ ַא ןוא זיורבפיוא ןכעלטפַאשלעזעג טימ

 -ַאיצָאס ןוא םזינויצ טימ ,ןעגנוגעוװַאב עשיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג טימ טמערוטש

 עקיגָאװ ,עקיטייצ ַא ןסקַאװעצ ךיוא טַאהעג ךיז טָאה קיטייצנייא ןוא ,םזיל

 רעד ןעוועג זיא םירבדמה-ישאר עריא ןופ רענייא סָאװ ,שידיי ןיא רוטַארעטיל

 ןוא רענרעלליוו רעד ,יקסנַא .ץרּפ .ל .י רעטמערַאװעצ ןוא רעשירעכוז דימת

 ןופ םי ןטיירב םעד ןיא קידלגוסמ טמיווש סָאװ ,דומלת ןוא ך"נת ןיא יכה-רב

 סָאװ ,טסייג ןשירפ םעד ןופ טּפַאכרַאפ טושּפ טרעװ ,הדגא רעשידיי רעד

 םיא ייב ךיז טבייה סע .ןבעל שידיי טיינַאב ַא ןופ ןעלקניוו עלַא ןופ טרַאּפש

 -ןביוהרעד ַא ןיירַא טייג רע רעכלעוו ןיא הפוקת עשירעפַאש ,עיינ ַא ןָא טציא

 ךס ַא טכַארבעגטימ רע טָאה םייה רעד ןופ .תוחוכ עטיינַאב טימ רעטלַארטשעצ

 -טפַאשנסיװ ,ןכייר ַא דמערפ רעד ןופ ןוא ,טייקידהשורי ןוא טייקיכות עשידיי

 רעטכַאױטרַאפ-טיירב ןייז רַאפ קידהכרב-לזמ ןייז טעוװ סָאװ שזַאגַאב ןכעל

 .טעברַא-שרָאפ ןוא -למַאז

 ןוא ןעוטפיוא סיקסנַא טלעו רעכעלשידיי רעזנוא ןיא ןעוועג עקַאט ןענעז
 ייברעד .רָאג זיב קיגָאװ ןוא קיטײטַאב ,רעשרָאפ-רָאלקלָאפ ַא יװ ןעגנוכיירגרעד
 -ניא ןעמערַאװ ןוא תולעמ ענייז עלַא טימ זַא ,ןקוקרַאפ טשינ רעבָא ןעמ רָאט
 טסעד ןופ רע זיא ,קלָאפ ןופ טייקידהשורי רעקידמינימליפ רעד רַאפ סערעט
 -רָאפ ןשיאעּפָאריײא ןַא ןופ עיציזָאּפ ןוא הגרדמ רעד וצ ןסקַאוװעגסױא טשינ ןגעוו
 -ַאלּפ רעד ,רעטכיד רעשיטסַאיזוטנע רעד ןבילבעג זיא רע .םענרַאפ ןופ רעש
 -גייש יד שוח ןשירעלטסניק ןייז טימ ןעזרעד טָאה סָאװ ,רעקיטנַאמָאר רעקימ
 ,טייקידנגייא ריא טשטייטעגסיוא ,השעמ-סקלָאפ רעד ןופ טייקידווענח ןוא טייק
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 -נסיוו יד טלעפעג טרָאפ םיא ןבָאה סע רעבָא ,ןוויטָאמ עריא טריטערּפרעטניא

 ןבָאה סע סָאװ ,סעיצַאקיפילַאװק עקיטיונ יד ךיוא רשפא ןוא םילכ עכעלטּפַאש

 .בַאטשסָאמ ןלַאנַאיצַאנרעטניא ,ןטיירב ַא ןופ רעשרָאפ ענרעדָאמ יד טגָאמרַאפ

 גייווצ םעיינ םעד טָא ןיא םינושאר יד ןופ רענייא ןעוועג טשינ ךיוא זיא יקסנַא

 -ַארגָאנטע ןייז וצ ןעמוקעגוצ זיא רע רעדייא ךָאנ .טפַאשנסיוו רענרעדָאמ ןופ

 רעד ןופ טעמכ ,טגָאמרַאפ ןיוש רימ ןבָאה ,טעברַא רעשיטסירָאלקלָאפ-שיפ

 ,עטנרעלעג עשידיי לסיב רָאּפש ַא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ

 ךס ַא טימ טשרָאפעג ןבָאה סָאװ ,ןטסירָאלקלָאפ ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל

 סָאד ןבָאה ייז .רבע ןשידיי ןופ תורצוא יד שינעטנעק-ךַאז ןוא טייקטינעג

 ,עטלַא ,ןקעטָאילביב-טלעוו עסיורג יד ןופ ןוויכרַא יד ןיא ןענופעג ןוא טכוזעג

 ,טרעוו ןשירַארעטיל ןסיורג ַא ןופ ןדי-בתכ ענעסעגרַאפ-בלַאה ,עטלעגרַאפ

 ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,סעדנעגעל ןוא תורוסמ ןופ ,תוישעמ ןופ סעיצקעלָאק

 טימ ןעזרַאפ ,םישוריפ טימ טריטנעמַאק ,ךעלטּפַאשנסיװ ןטעברַאַאב וצ ןעמונעג

 ךיז טָאה ןעמ .קורד ןיא ןבעגעגסױרַא ךַאנרעד ןוא ,םירוקמ יד וצ תורעה

 -עביילג ןוא םיגהנמ ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי םעד טשרָאפעג ןוא ןָאטעגניײירַא

 -רָאפ-רָאלקלָאפ רעד וצ רעייטשוצ רעקיטכױו ַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשינ

 ןוא רעטרעװכירּפש עשידיי ןעלמַאז ןופ תולחתה ןעוועג ךיוא ןענעז סע .גנוש

 -נײרַא ץלַא סָאד ןוא ןּפָאטש עוויטַארַאנ ןוא תורוסמ-הּפ-לעב ,רעדילסקלַאפ

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ םָארטש ןטיירב םעד ןיא ןדנ ןשידיי ןימ ַא יו ןגָארט

 -רָאפ עקיטיײטַאב יד ןופ ןעמענ עכעלטע שטָאכ ןענָאמרעד ָאד רימָאל .רָאלקלֲַאפ

 סקַאמ רעטעּפש ןוא ,םיובנירג סקַאמ ,לירב .נ ,סעלרעפ סקילעפ רעגייטש ַא ,רעש

 טנַאקַאב .שטייד ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,רעללעה דרַאנרעב ןוא דלַאװנורג

 השמ .,סבָאקישזד ףסוי יו םידמולמ עשידיי-שילגנע עקיגָאװ יד ךיוא ןענעז

 ךס ַא ןוא ייז .זירַאּפ ןיא יול לארשי ךיוא יו ,גרעכצניג יאול ןוא רעטסאג

 רוטלוק-סקלָאפ רעד ןיא טפיטרַאפ טייקטנווַאהאכ ךס ַא טימ ךיז ןבָאה ערעדנַא

 גנושרָאפ רעקיטנורג ןוא רעטיירב א רַאפ דוסי םעד טגיילראפ ןוא רבע ןופ

 .ללכב רָאלקלָאפ ןוא תורצוא-רוטַארעטיל עשידיי ןוא עשיאערבעה יד ןופ

 -רַאפ ןרעו טשינ ןפוא םושב ןלאז ןטסנידרַאפ ןוא ןעוטפיוא סיקסנא רעכָא

 טימ ןעמונרַאפ ךיז טאה עּפַארייא-ברעמ ןיא טפאשיסיוו עשידיי יד כיוא .טרענימ

 רעשימעדַאקַא ןַא בורייּפ-לע ןעװעג סַאד זיא ,קלָאפ ןופ השורי-רוטלוק רעד
 רעגייטש ןוא םיגהנמ ,שידיי ןיא תוישעמ ןוא תורוסמ טרידוטש טאה ןעמ .ןינע

 עּפַאנק ַא טָאה סָאװ ,רבע ןטייו ןופ קיטַאזקע קיטש ַא ,ךַאז עלַאעזװמ ַא יװ

 םיא ראפ .דוּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג סאד זיא ןיקסנא ייב .טוייה םעד וצ תוכייש

 ןיא ןעלצרָאװ עפיט ענייז טימ ,דיי ןשיאעּפַאריײא-חרזמ ןצלָאטש .,ןעמערַאװ םעד

 זיא סע .טייקיטציא רעד ףיוא אקווד ןגעלעג ּפָארט רעד זיא ,ןבעל ןשידיי

 רעטלַא-תורוד ַא ןוא ןפאש-קלַאפ ריא טימ טייקשידיי עקידעבעל ַא ןעוועג

 טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טירָאלַאק ןוא טייקידנגייא ריא טימ ,טייקשירעגייטש

 םיא רַאפ .רוטלוק רעקידעבעל רעד רַאפ דוביאל ןייג טשינ לָאז יז זַא ,ןטיהּפַא

 ןַא ןופ תוכרטצה-רוטלוק עקיטכיוו ַא רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע ןעוועג זיא

 ,רבע ןטימ זיולב טשינ טבעל סַאװ ,קלָאפ שידיי שירעּפַאש ,קידנריטסיזקע

 ןייז ןופ סרעביירש ןיוש ןבָאה ,בגא .ןגרָאמ ַא ןוא טנייה ַא ךיוא טָאה רָאנ

 ַא ןוא ,ערעדנַא ןוא (ןוירוג-ןיב .י .מ) יקסוועשטידרעב .י .מ לשמל יוװ ,רוד

 -עלטסניק רעייז טימ טקעמשרעד ירפ ,ץרּפ .ל .י רעטכיױהַאב רעד ןיוש אטישּפ



 יז סילטיימ בקעי .רד

 רעד ןופ קידתומוהת טגָאלש סָאװ טיײקילַאװק ןוא טייקשירפ יד חירה-שוח ןשיר
 יי .ש רעטעּפש רוד ַא יו ,ןפוא ןייז ףיוא טָאה ייז ןופ רעדעי .גנופַאשסקלָאּפ

 ,טייקידחסונ ןוא טייקשירעגייטש עקילָאמַא יד טשירפעגּפָא יינ סָאד ןופ ,ןונגע

 טפיטרַאפ שירעלטסניק ץלַא סָאד ,ןבעל-סקלָאפ םענופ תוטשּפ ןוא תומימת יד

 ןשירפ-קידלּפַאצ ַא ןבעגעג םעלַא םעד ןוא ,קרעװ ערעייז ןיא טרימילבוס ןוא

 טשינ טײטשַאב תוכז ןוא טסנידרַאפ סיקסנַא רעבָא .םרָאפ עיינ ַא ןוא קורדסיוא

 רעשידיי רעד ןשיוװצ ןריזירַאלוּפָאּפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,טרּפ םעד ןיא זיולב

 רָאלקלָאפ ןוא עיּפַארגָאנטע ןופ קנַאדעג םעד עּפָאריײא-חרזמ ןיא ץנעגילעטניא

 יד ןדײשַאב ןוא ןשטייטרַאפ ,קלָאפ ןופ ןגעמרַאפ-רוטלוק םעד וצ טרעהעג סָאװ

 רעד וצ וויטקַא ןעמונעג ךיז טָאה רע סָאװ רָאנ ,ןפַאשסקלָאפ ןופ טײקילַאװק

 ןופ תורצוא עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ יד ןופ טעברַא רעשירעלמַאז רעסיורג

 -רַאפ ןצנַאג ןיא ןייג טשינ לָאז יז זַא ןטיהּפָא יז ןוא ,רוטלוק-סקלָאפ רעד

 סָאװ ,עּפָארײא-חרזמ ןיא םינושאר יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .ןריול

 תוהמ ןייז ,רָאלקלָאפ תוכלה םלוע ןטימ ןלענק עקַאט ןוא ןענרעל ןעמונעג טָאה

 יז ףיוא רָאנ סָאװ ,ןטרעוו עקיטרַאנגייא יד ןצַאשרעד לָאז ןעמ זַא ,טײטַאב ןוא

 .רוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנ-שידי עקידכשמה ,עקידרעטייו ַא ןעיובפיוא ךיז ןָאק

 אטישּפ ַא ןוא ,רעקיטערָאעט ןוא רעשרָאפ רענעקורט ַא טדערעג טשינ טָאה ױזַא

 טעמכ ,עטלַא יד ןופ רעלמַאז ןוא רעבײלקּפָא רעשיטַאמעטסיס ַא טשינ ןיוש

 שממ ןעוועג יקסנַא זיא רעטכיד ַא יװ .ןפַאש ןשידיי ןופ תורצוא ענעקנוזרַאפ

 טייג רע .טמולחעג ןוא טרעביפעג לרוג ריא ןגעוו ,טעברַא ןייז ןיא טבילעגנייא

 -ָאמע ןייז ןופ טײקמערַאװ רעד ןוא טסנרע ןצנַאג םעד טימ טעברַא ןייז וצ וצ

 ןַארַאפ ,טנָאמרעד ןבָאה רימ יו ,טלָאמעד ןיוש ןענעז יאדווא .ץרַאה לענָאיצ

 רעבָא ןעוטפיוא עכעלטפַאשנסיוװ ןיא ןבייהנָא עקיטכיוו לסיב רָאּפש ַא ןעוועג

 ,טייקידווענעק ץוח ַא ןעוועג זיא ,טעברַא ןייז ןיא ןגָארטעגניײרַא טָאה יקסנַא סָאװ

 ןשיטסילַאער ַא טימ ןדנוברַאפ ,טייקידהמשנ ,טייקנבעגעגרעביא ןוא ןערב ךס ַא

 ,גנַאגוצ

 ןגעלעג סַאג רעשידיי רעד ףיוא רָאלקלָאפ רעד זיא םוקנָא סיקסנַא וצ זיב

 ,לוק-תב םעד ןיא טרעהעגנייא רע ןטלעז ךיז טָאה סע .טעלפרעניה ןיא שממ

 עכלעוו ,טייקשירעגיטש רעשידיי ןופ תלופמ רעד ןשיװצ ןופ טעקרָאװ סָאװ

 טָאה לזמ ןרעסעב ןייק .רעדנַאנַאנופ רעמ לָאמ ַא סָאװ טלַאפ ןוא ןייא ךיז טכערב

 ףיוא טָאה ןעמ .השעמ-סקלָאפ ןוא הרוסמ עשידיי ,עטלַא יד טַאהעג טשינ ךיוא

 סָאװ ,השעמ-עבָאב טרָאס ַא ,קזוח ןופ ליפעג ַא ןוא לוטיב טימ טקוקעג ריא

 ןקידבשוימ ןוא ןטרעלקעגפיוא ,םענרעדָאמ ַא רַאפ טשינרָאג סעּפע ךיז טסַאּפ

 רעקילָאמַא רעד ןופ ךעלטשער יד ףיוא טקוקעג ךָאנ ץלַא טָאה ןעמ .טנעגילעטניא

 ןיא ןפַאשעג טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,תוטשּפ ןוא תומימת ריא טימ ,גנופַאשסקלָאפ

 יקסנַא .טײקנענַאטשעגּפָא ןוא תונלטב ןופ ןינע ןַא ףיוא יוװ ,תורוד ןופ ךשמ

 -רעל ןעמונעג טָאה טעטירָאטױא ןוא טימעג ןטמערַאװעצ-שירעטכיד ןייז טימ

 ןפַאשסקלָאפ תוכלה ןיא תיב-ףלא םעד טושּפ ץנעגילעטניא םלוע םעד טימ ןענ

 ערעפסָאמטַא עקיטיינ יד ןפַאש ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,טייקיכות ןוא תוהמ ןייז

 ןופ ןינק ןקיטסייג םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןרעפיט ַא ןוא עיזיווער ַא ןופ

 -ירח ,עסיורג יד ןעגנַאגעגנָא רעקינייו ןענעז םיא .תורוד ןופ ךשמ ןיא קלָאפ

 ןוא ןעוטפיוא ערעיז טימ ,רעקנעד ןוא םינואג יד ,ןדיי ייב ּפעק עקידתופ

 רָאנ ,ןגעמרַאפ-קלָאפ םעד רַאפ ןייז טשינ ןלָאז ייז קיטכיוו יו ,סעיּפָאזָאליּפ
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 ןייז ,תוגהנתה ןוא קוקסיוא ןייז ,הבשחמ ןוא ךרד ןייז ,דיי רעטושּפ רעד רעכיג

 ןופ ,ןשינעביילג ןוא תוישעמ עקידאלפ יד ,ןטָאדקענַא עקידתוחקפ ןוא המכח

 טָאה קלָאפ סָאד סָאװ גנידצלַא ןגעוו טייג סע .ןענרעלּפָא סעּפע ןענָאק רימ סָאװ

 יו ףרַאדַאב ןדיי יו קלָאפרוטלוק ַא סָאװ ןוא ,תורוד ןופ גנַאג ןיא ןפַאשעג

 ןעמ טעוװ דוסי םעד טָא ףיוא רָאנ .ןטיהפיוא ןוא ןייטשרַאפ ,ןצַאשּפָא קירעהעג

 ריא ןעיצ טעוװ סָאװ רוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנ ,עטײנַאב ַא ןעיוב רעטייוו ןענָאק

 .אבהל ףיוא ךיוא טייקידכשמה

 ענייז ןיא ,טפירש ןיא ייס ןוא טרָאװ ןיא ייס ,יקסנַא טמענ רעבירעד

 -סױרַא ןרָאװעג טיוט ןייז ךָאנ טשרע ןענעז סָאװ ,ןעייסע ןוא םירמאמ עקיגָאװ

 םצע םעד ןדײשַאב ןוא ןענרעל ,(קרעו עטלמַאזעג ענייז ןופ 15 דנַאב) ןבעגעג

 יד; ייסע םענייפ ןייז ןיא .גנופַאשסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ טײטַאב ןוא תוהמ

 -ידיי יד ןופ ןוויטָאמטנורג יד תוכיראב םורַא רע טדער ?גנופַאשסקלָאפ עשידיי

 .םענַאב-טלעוו רעייז ןיא עקידנגייא ןוא עקידרקיע סָאד ,ןפָאטש עוויטַארַאנ עש

 -יכות ריא ,השעמ-סקלָאפ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא ּפִֶא ךיז טלעטש רע

 טימ ןָא טזייו ןוא ןוויטָאמ ןוא ןטנעמעלע עריא טריזילַאנַא ,ץנעדנעט ןוא טייק

 -רעד רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעדמערפ רעד ןופ םצעב ּפֶא ךיז טדייש יז סָאװ

 ענייז ,רָאלקלָאפ ןוויטַארַאּפמָאק ןופ םעלבָארּפ םוצ גנַאגוצ סיקסנַא .גנולייצ

 גנושרָאפ ענרעדָאמ יד ךָאד טָאה .טרעטלערַאפ טּפָא ןענעז ,תונקסמ ןוא תויאר

 -רַאפ יד ןוא תורוקמ עוויטַארַאנ ןופ טיבעג ןפיוא ןָאטוצפיוא ךס ַא רָאג ןזיוװַאב

 -רַאפ ןגעוו טסעד ןופ .ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ העּפשה ןוא גנוטיײרּפש

 -יח ןוא סעיינ לסיב רָאּפש ַא ןכיילגרַאפ ןוא סעיצַאטערּפרעטניא סיקסנַא ןגָאמ

 טשּפ יקסנַא טנרעל .טייצ ןייז ןיא גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,םישוד

 -סירעטקַארַאכ רעד זַא ןָא טזייוו ןוא השעמה-רוּפיס ןשידיי ןופ תוהמ םעניא

 עקימָארטש יד םורַא ךיוא טמענ סָאװ ,גנופַאשסקלָאפ רעד ןופ ךירטש רעשיט

 תוימינּפ ריא ,טייקנגייא עקידהשורי ריא אקווד זיא ,ןטייצ ערעטלע יד ןופ הדגא

 -ַאפ ןוא סױרַא טבייה םלועה-תומוא יד ייב השעמ-סקלָאפ יד ביוא .תוינחור ןוא

 ףדלעה עריא ןופ הרובג עקידמשוגמ יד ,חוכ ןשיזיפ םעד תולדג טימ טריזירָאװ

 זיא סע .ךוּפיה רעד דארג השעמ רעשידיי רעד ןופ קהבומ-ןמיס רעד זיא ָאט

 ןייז .טייקסיורג עקידהמשנ ןוא טייקלדייא ןייז ,דלעה ןופ טיײקכַאװש עשיזיפ יד

 רעקיבײא רעד ,טרָאװ ןופ חוכ םעניא ,טסייג ןופ חוכ ןיא טיײטשַאב הרובג

 ,הרות רעד ןופ חוכ רעד רָאנ ,דרעװש יד טשינ זיא ןיז-ילכ ןייז .*?בקעי לוק;

 רעביא ןקרַאטש ךיז ,םילושכמ םינימה לכ ןייז רבוג רע ןָאק ריא קנַאד ַא סָאװ

 ַא יו הרות יד טליּפש ,סיוא יקסנַא טריפ ללכב .ןעגניווצַאב םיא ןוא אנוש ןייז

 זיא סָאד .ןפַאשסקלָאפ ןשידיי םעניא עלָאר עלַארטנעצ ַא טנעמעלע רעקיטסייג

 ַא ןיא ךיוא רָאנ ,עדנעגעל ןוא השעמ רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיולב טשינ

 יקיצרַאה ןוא לטרעוו ןפרַאש ןרַאפ ,המכח רעשידיי רעד רַאפ סָאמ רעשּפיה

 זיא השעמ רעד ןיא .תיצמת עשידיי ןוא תוימינּפ םוטעמוא זיא סע .דילסקלָאפ

 ,תודוס יד ,הרות-ירתס יד ,ןייגרעד ליוו דלעה רעד סָאװ וצ הגרדמ עטסכעה יד

 טימ טזייּפש עכלעוו ,הרות רעד ןיא ןטלַאהַאב זיא סָאװ טכיל ענעליוהרַאפ סָאד

 -ָאסַא-הרות ךס ַא טגָאמרַאפ דיל-סקלָאפ סָאד ךיוא .הרובג רעקיליײה ןוא המכח

 עיצַארטסוליא ןַא יו .ןענרעל-הרות ןופ ןוויטָאמ ןופ תורישע ןא ןוא סעיצַאיצ

 ,תורוד ןופ ךשמ ןיא קלָאפ ןכרוד ענעגנוזעג ,רעדיל-גיוו ייר ַא יקסנַא טגנערב

 -געצ םעניא טייטש דיי ןופ חוכ ןקיטסייג םענופ לָאבמיס ַא יו הרות יד וװ ןוא

 עמַאמ עשידיי יד טגיוו .גנונעפָאה ןוא םולח ןופ ,קוקסיוא-טלעוו ןייז ןופ רעט
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 -רעל טעװ דניק סָאד; דיל עטנַאקַאב סָאד םיא יז טגניז ױזַא ,עלעגניי ריא ןייא

 רע טעװ דיי רעמורפ ןוא רעטוג ַא ,ןבירש רע טעװ םירפס ...הרות ןענ

 ריא טגניז ,הרות-ןב ַא ,ןתח ַא זיא עלעדיימ םענופ לַאעדיא רעד ךיוא .?ןביילב

 יז ןוא ,ןביירש םירפס ןוא הרות ןענרעל טעװ ןתח ריא זַא ,וצ דילסקלָאפ סָאד

 רעד ןופ ןטייצ יד ןיא וליפַא .ןבײילב רעטכָאט עשידיי עמורפ ,עטוג ַא טעװ

 םעד טגָאלקַאב קלָאפ סָאד טָאה (ןעינָאפ ייב טסניד-גנַאװצ ןופ) ?אנישטורקער;

 ןענָאק טשינ טעװ רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ םינּפא טורקער םענופ לרוג ןרעטיב

 סיוא עקַאט דיל סָאד ךיז טזָאל .תווצמ יד ןייז םייקמ ןוא הרות ןייק ןענרעל

 רעדייא ,ןסיו וצ הרות סטָאג רעסעב; :רָאמוה ןקילאג ןופ עטָאנ ַא טימ

 ,"ןסיש וצ סקיב ןטימ

 -נַאקַאב ייר ַא ףיוא ּפָא ךיוא יקסנַא ךיז טלעטש ,ייסע ןטנָאמרעד םעד ןיא

 לשמל ױזַא .תוישעמ-סקלָאפ יד ןיא טנַאמרעד רדסכ ןרעװ סָאװ ,ןטיזיווקער עט

 תציפק ,הרצ-תע ןַא ןיא רעפלעה רעיירטעג רעד ,איבנה והילא ןופ וויטָאמ רעד

 סָאװ ןטנעמעלע עטבילַאב ,תובא יד טימ ןעמַאזוצ ןדע-ןג ןיא תבש ַא ,ךרדה

 קרַאטש ךיוא ןענעז סָאװ רָאנ ,השעמ רעשידיי רעד ןיא זיולב טשינ ןעניפעג רימ

 ייב סָאװ רָאנ זיא קוליח רעד .רָאלקלָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעניא טיײרּפשרַאפ

 -נגייא ךס ַא טימ ,ןייר ןוא קיטכיצ ןענעז ,םתוח ןכעלשידיי טכע ןַא ייז ןבָאה ןדיי

 ןטנַאקַאב םעד ןיא יקסנַא זנוא טנַאמרעד ,בגא .טירָאלָאק-הביבס ןוא טייקיד

 הסונ ןכעלמיטסקלָאפ ןטימ ןָא ךיז ןבייה תוישעמ עשידיי בור סָאד זַא ,ללכ

 ןָא בר ַא .השעמ עצנַאג ַא זיא סָאד ,"ןיציבר ַא טימ בר ַא ןעוועג זיא לָאמַא;

 ,טשינ השעמ ןייק רָאג זיא בר ַא ןָא ןיציבר ַא ,השעמ עבלַאה ַא זיא ןיציבר ַא

 רעשיזיפ ,רעיור ןופ הדימ יד ,ןרעה טפָא יקסנַא זנוא טזָאל ,דמערפ זיא דיי םעד

 זיא דלעה רעשידיי רעד ."טפַארק רעשיזיפ וצ לקע ןפיט ַא; טליפ רע .הרובג

 חוכ ןייז .ןושל-לעב ַא ךיוא רעבָא ,םימחר-לעב ַא ,רעלעדייא ןַא ,רעטוג ַא דימת

 יו טסיופ רעקידמשוגמ ,רעטרַאה רעד טימ טשינ טגָאלש רע .ליומ ןטימ זיא

 טרָאװ ַא טימ ןבעג ךָאטש ַא ןוא גנוצ ןטימ ןָאט ירב ַא ןעק רע רעבָא ,וישע

 טיה; :לטרעוו-סקלָאפ סָאד עקַאט טגָאז רַאפרעד .ּפיר רעטעביז רעד ןיא זיב

 ךיז טגָאלש דיי ַא; :רָאג רעדָא ."לכש ןשידיי ןוא חוכ ןשיוג ןרַאפ טָאג ךימ

 ."קוק ןטימ טסיש ןוא העד רעד טימ

 ענייז ןיא קילעטשרעטניה ןעוועג יקסנַא זיא טרּפ ןייא ןיא יו רעמ רעבָא

 ענייז .עזעט ןייז ןגערפּפָא לָאמַא זומ ןעמ ןוא ,תונקסמ ןוא ןעגנוטכַארטַאב

 עיצּפעצנָאק ןייז זיא דימת טשינ רעבָא ,עכעלרע ןוא עטוג ןעוועג ןענעז תונווכ

 -טפַאשנסיוו םענרעדָאמ ַא ןופ טרפב .,ענעטלַאהעגסיױא ןַא ןוא עקיטכיר ַא ןעוועג

 רע טגיל ,הטיש רעשיאעדיא-שיטנַאמָאר ןייז וצ יירטעג .לקניווקוק ןכעל

 ןַארַאפ .גנופַאשסקלָאפ רעד ןיא טנעמָאמ ןקידתוינחור םעד ףיוא ּפָארט םעד בור'ס

 שממ ,השודק רעטיול זיא ץלַא ,רעקיטנַאמָאר ַא ןופ עיצַאזילַאעדיא ךס ַא ןירעד

 םינומדק ןופ ךיז טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד זַא ,טלַאה יקסנַא .תוימשג ןּפָארט ַא ןָא

 ןדיי יד .טרירָאנגיא ןענַאג ןיא יז ןוא הרובג רעשיזיפ וצ לוטיב טימ ןגױצַאב

 ןונ-ןב עשוהי ,וניבר השמ רעגייטש ַא ,ןשזַאנָאסרעּפ עשירָאטסיה ערעייז ןבָאה

 טנָאטַאב .טקילײהרַאפ ןוא טריזילַאעדיא רדסכ ,םירובג ענייז ןוא ךלמה דוד

 טשינ ןבעל ןשידיי םעד ןיא זיא יאדווא/, זַא ,ייסע ןטנָאמרעד ןייז ןיא עקַאט רע

 ,עריא ןוויטָאמ עלַא יד טימ ,עיזעָאּפ רעכעלרעטיר רַאפ ןדָאב םוש ןייק ןעוועג

 ןַא ףיױא .".װ .א .א ןלעוד ,ןטירטפיוא עשידלעה ,תורובג עכעלרעטיר יד טימ

 טגָאמרַאפ דילסקלָאּפ עשידיי סָאד זַא ,הנקסמ רעד וצ רע טמוק טרָא רעדנַא
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 םירוסי דארג רָאנ ,ןטכַאלש ןוא תומחלמ ןופ ןעגנורעדליש עשיּפע םוש ןייק טשינ

 עקידללוכ יד טָא רעבָא טרעדָאפ .המחלמ רעד ןיא רעביא טבעל ןעמ סָאװ

 ןעדי רעסיורג ַא קפס ילב ןעוועג זיא יקסנַא .שינערָאװַאב עקרַאטש ַא עזעט

 סָאװ ןסיוו טנָאקעג טשינ םצעב טָאה רע רעבָא ,רָאלקלָאפ ןופ טיבעג ןפיוא

 קסּפ ןייז .ןעניפעגסיוא בורקב טעוו גנושרָאפ-רוטַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד

 ןעועג זיא תורוד ןופ גנַאג ןיא הריצי-סקלָאפ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד חוכמ

 -רוטַארעטיל עטסעיינ יד ןופ ךמס ןפיוא ,טוג רעייז טנייה רימ ןסייוו .קידתועט

 ןופ ןויטָאמ רועיש ַא ןָא טגָאמרַאפ רוטַארעטיל עשידיײ-טלַא יד זַא ,ןעגנושרָאפ

 ןטכַאלש ןופ ןעגנורעדליש עקידעבעל ,ןפמַאק עכעלרעטיר ןוא הרובג רעשיזיפ

 יד ןיא םלוע םעד טריניצסַאפ תורוד עקילָאמַא יד ןיא ןבָאה סָאװ ,תומחלמ ןוא

 יד .סעװָאטַאק ןוא גנולייוורַאפ לסיב ַא ךָאנ טרַאגעג שממ טָאה סָאװ ,סָאטעג

 ןוא סרעטיר ןופ ןעגנוזעג ָאי אקווד טָאה גנוטכיד עשידיי עכעלרעטלעלטימ

 עשיּפע טנַאקַאב טציא ןענעז זנוא .תונוחצנ ןוא תומחלמ ערעייז ןגעוו ,ןדלעה

 ,טסעמרַאפ ןשירעלטסניק ןוא ןשירַארעטיל ןסיורג ַא ןופ שידיײ-טלַא ןיא קרעוו

 -רעביא ייר עצנַאג ַא ןוא "ךוב םיכלמ/ סָאד ,"ךוב לאומש; סָאד רעגייטש ַא יו

 ,הרובג עשיזיפ ןעוועג זיא קיטַאמעט רעייז סָאװ ,ןטסקעט עשיכ'נת ןופ ןעגנוטכיד

 קרעוו עשיּפע ערעייז טרילעדָאמ ןבָאה רעטכיד עשידיי יד .ןוחצנ ןוא ףמַאק

 רעד טָאה יאדווא .סָאּפע-ןדלעה ןשישטייד ןופ ליטס םעניא ןוא רעטסומ ןטיול

 רעשידיי רעד ןופ לַאװק ןפיט ןופ טּפעשעג טפָאּפ ןוא רעגניז רעשידיײ-טלַא

 ךינת ןופ ןשזַאנָאסרעּפ ןוא ןשינעעשעג יד טקיטלַאטשעג שירעדליב ,הרוסמ

 .שרדמ ןוא דומלת ןופ לַאירעטַאמ ןשירַאדנעגעל ךס ַא טימ טבעוװרַאפ ייז ןוא

 ץלָאטש ןקלַאנָאיצַאנ ןוא דיירפ טימ ןעגנוזַאב ךיוא רֶע טָאה קיטייצנייא רעבָא

 ,ךלמח המלש רעדָא דוד ַא ןופ טייקסיורג יד ,קלָאפ ןייז ןופ רבע ןקיטכיל םעד

 טָאה סָאּפע ןלַאנָאיצַאנ ןיז טימ .טפַאשרעה עלופצנַאלג ןוא םישעמ ערעייז

 ןשישטייד םענופ ןײטשּפָא ןצנַאג ןיא טלָאװעג טשינ םינּפא רעטכיד רעשידיי רעד

 ןופ ןשינעעשעג יד עוונאק רעטיירב ַא ףיוא רע טלָאמ רַאפרעד ןוא ,רעקיּפע

 סָאװ טימ ,תונוחצנ ןוא תומחלמ ענייז טימ רבע ןשידיי ןשיאָארעה םעד ,לָאמַא

 ןיא רימ ןגָאמרַאפ .ןעוועג היחמ ןוא טקיװקעג ךיז ןבָאה תורוד עקידרעטעּפש

 ןוא תוישעמ יד ןיא ייס ןוא עיזעָאּפ ריא ןיא ייס ,רוטַארעטיל רעשידיײ-טלַא רעד

 ןוא טייקמורפ ,טייקשידיי רעקידבוטמוי-תבש ץוחַא ,סעטכישעג עשיטָאדקענַא

 ןעגנופַאש עכַאלפ ,עטכייל ןופ םינמיס לסיב רָאּפש ַא ךיוא ,טייקנביוהרעד

 ץלַא ,טייקטיישרַאפ ץימש ַא טימ וליפַא ןוא יירעפיטש ןוא קזוח טימ טקָארברַאפ

 ןשירַארעטיל םעד טָא ןגעוו טָאה יקסנַא .טייצ רעד ןופ קַאמשעג ןוא ליטס ןטיול

 .רעביא לסיב ַא תונקסמ ענייז ןענעז רעבירעד ןוא ,טסווועג קיניײװ רָאג רנַאשז

 ןרָאטקַאפ עקיטכיו דארג סָאד ןענעז רעשרָאפ םענרעדָאמ םעד רַאפ .טּפַאכעג

 ןופ דימת טשינ זיא השורי-סקלָאפ יד .ןובשח ןייז ןיא ןעמענניײרַא זומ רע סָאװ

 ןימ ַא זיא יז .ןעוװעג טשינ ןענעז תורוד עקילָאמַא ןטיהעגּפָא יו ,סוג ןייא

 ןוא ןלומיטס ןזייווצפיוא טָאה סָאװ ,קידמינּפליפ ןוא קיברַאפליפ ,וב-לכ

 ,עדמערפ ןוא ענעגייא סָאד ,ץלַא סָאד רעבָא .טלעוו רעקימורַא רעד ןופ תועּפשה

 ןשירעּפַאש ןייז ןיא ןא ךיז טרעהעג ,שובל ןכעלשידיי ןוא ןכות ןשירפ ןייז טימ

 םוש ןייק ייב טשינ ןרָאט רימ סָאװ ,קלָאפ ןצנַאג ןופ ןינק םעניא ,לכה-ךס

 ןוא ןייטשרַאפ רָאנ ,ןרינימירקסיד טשינ ןיוש אטישּפ ַא ןוא ןלייטסיוא ןפוא

 .ןצַאשּפָא

 -ַאב סיקסנַא זיא ,גנַאגוצ ןייז ןיא תונורסח עסיוועג ףיוא טקוקעג טשינ
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 ןָא ןעוועג ,ןפַאשסקלָאפ ןשינַאגרָא ,ןקידעבעל םענופ םוחת םעניא טײקטנוװַאה

 ןטרילומוקַא םענופ ןשינעפיט עמַאס יד ןופ טּפעשעג טָאה רע .סיורג רועיש ַא

 -השירי עצנַאג יד ןעוועג זיא ןַאלּפ רעטכַארטרַאפ ןייז .ןגעמרַאפ-קלָאפ ןקיטסייג

 עקידנעמוק רַאפ ןטיהּפָא ןוא ןעלמַאזפיונוצ ,טנייה ןופ ןוא לָאמַא ןופ טייקיד

 כעּפע רע טָאה שוח ןשירעטכיד ןייז טימ .טעּפש וצ טרעוו סע רעדייא ,תורוד

 ןַא ןעוועג זיא רע .ללכ ןשידיי ןרַאפ ןטייצ ערעווש ןָא ךיז ןקור סע יוװ ,טליפרעד

 ןעועג ןענעז סע .ןבעל ןשידיי ןיא עיצַאמרָאפסנַארט רעקרַאטש ַא ןופ תודע

 רעד ףיוא הכרעמ יד .ךָארברעביא ןלַאיצָאס ןוא ןלערוטלוק ַא ןופ םינמיס עטלוב

 דליב סָאד ךיז טָאה שיפַארגָאמעד ךיוא .ערעטיב ַא ןעוועג זיא סַאג רעשידיי

 עסיורג ןיא רעבירַא ןעייג ןוא ךעלטעטש עניילק יד ןזָאלרַאפ ןדיי .ןטיבעג רדסכ

 ןסירעגּפָא טרעװו דיי רעד .עירטסודניא ןוא לדנַאה ןופ סרעטנעצ יד ןיא ,טעטש

 -עגּפָא ךעלסיבוצ טרעוו ,ךיז טריזירַאטעלַארּפ רע ,הביבס רעשימייה ןייז ןופ

 טייג קיטייצנייא .םינּפ-רתסלק ןקיטסייג ,ןקילָאמַא ןייז טרילרַאפ ןוא טדמערפ

 ןשידיי םעד טייב סָאװ ,םיל-רבעמ ןוא ברעמ ןייק עיצַארגימע-ןסַאמ ַא ןָא ךיוא

 ,הנכס יד טריּפשרעד יקסנַא ךיוא טָאה ,ערעדנַא ךס ַא יװ .ןבעל-רעגייטש

 סע ןוא ןכות ןייז ןופ טקידיײלעגסױא טרעוװ ןבעל עשידיי סָאד יװ קידנעעז

 טָא זיא ןיקסנַא רַאפ .ןעמרָאפ ןוא ןטרעוװו עטלַא רעמ לָאמ ַא סָאװ ןדניוװשרַאפ

 ןרַאפ ןרָאי עשיגַארט יד .גרָאז ןוא ורמוא רעפיט ןופ לַאװק ַא ןעוועג בצמ רעד

 תומוהמ עריא טימ עיצולָאװער יד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ללכ ןשידיי

 ןבָארגעגרעטנוא דלַאב ןבָאה ,תונברק עקיטולב ענייז טימ גירק-רעגריב רעד ןוא

 ןופ גנודנעלרַאפ עקידארומ יד טשרע טנייה .ןבעל ןשידיי-שיסור ןופ דוסי םעד

 עשידיי יד ןופ ןברוח רעטסיוו ןוא םוקמוא רעד ,ןרעלטיה רעטנוא ןדיי ןענָאילימ

 ןסיורג םעד ןופ לרוג םעד טלגיזַאב ךיג רָאג טָאה ,עּפַאריײא-חרזמ ןיא םיבושי

 עקילַארטש סָאד ןשָאלעגסיױא קידהמיא ןוא ,ןדיי רוביצ ןשירעפאש ןוא ןקיגָאװ

 .טײקילַאװק ןוא טייקנגייא רעקילַאמַא רעד ןופ טכיל

 טנָאמעג ןוא טקעװעג טָאה יקסנַא תעשב ןרָאי ענעי ןיא ,קילג םוצ רעבַא

 ,גנופַאשסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ טעברַא-למַאז רעקימענרַאפ ,רעסיורג ַא וצ

 קרַאטש ךָאנ ןעוועג ,קידתומלש ןוא ץנַאג ןעװעג ךָאנ ןבעל עשידיי סָאד זיא

 -רעד זיא קלָאפ ןופ ובורו ושאר רעד .ןדָאב ןשירעפַאש ןייז ןיא טלצרָאװרַאּפ

 ,םיבושי עשיאעּפָאריײא-חרזמ עטקַאּפמָאק יד ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג ךָאנ לייוו

 טימ זיא 1912 רָאי םעניא .טייקידרוקמ ןוא ייגפיוא טימ טציילפעג ןבָאה סָאװ

 עסיורג עטשרע יד טריזינַאגרָא ןרָאװעג גרובזניג ץארָאה ןָארַאב ןופ ףליה רעד

 יקסנַא ןענַאטשעג זיא ריא ןופ שארב סָאװ ,עיצידעּפסקע עשיפַארגָאנטע-שידיי

 עשיפַארגָאנטע-שידיי יד טקילײטַאב ויטקַא ךיוא ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ןוא

 עשידיי עטכידעג יד ןיא קעװַא זיא עיצידעּפסקע יד .גרוברעטעּפ ןיא טפַאשלעזעג

 ןביױהעגנָא טָאה יז ווו ,עילאדאפ ןוא ןילָאװ ןייק רקיעב ,דנַאלסור-םורד ןופ םיבושי

 -עטסיס ןוא רעוויסנעטניא ריא טימ ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טּפַאשביל ךסַא טימ

 רענייא ,ןַאמטטכער םהרבא תודע םעד ןגעוו טגָאז סע יװ .טעברַא-למַאז רעשיטַאמ

 -לעה עיירטעג ענייז ןוא יקסנַא ןבָאה ,עיצידעּפסקע רעד ןיא רעמענלײטנָא יד ןופ

 יד רעביא טרעדנַאװעגמורַאא ,לעגנע לאוי טסינָאּפמָאק רעד ייז ןשיווצ ,סרעפ

 תורצוא ענעבילברַאפ טלמַאזעג םוטעמוא .עניַארקוא ןופ ךעלעקניוו עטסנפרָאװרַאּפ

 יסַאּפ עשירָאטסיה ,סעדנעגעל ,תוישעמ ןבירשרַאפ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעזנוא ןופ

 טריטָאנרַאפ ךיוא ןעמ טָאה וצרעד ."תופורת ןוא תולוגס ,ןשינעכערּפשּפָא ,ןעגנור

 ףיוא ןעמונעגפיוא ןוא ,ןטרַאסנדער ןוא דעלטרעווכיילג ,םילשמ ,רעדילסקלָאפ
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 -וקָאד ,ןקיטנַא עשידיי טלמַאזעג ךיוא טָאה ןעמ .תוליפת ןֹוא םינוגינ עטלַא ןטַאלּפ

 ,ייומ ןשידיי ַא רַאפ השבלה ןוא גנוריצ ,השודק-ישימשת .,םיסקנּפ ,ןטנעמ

 רַאפ קידהכרב-לזמ ןעוועג זיא יז .טקילגַאב קרַאטש טָאה עיצידעּפסקע סיקסנַא

 -רַאטימ ענייז טימ יקסנַא טָאה רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא .טעברַא רעטנַאלּפעג ןייז

 -רָאלקלָאפ ןוא ןשיפַארגָאנטע ןכייר ַא רָאג טלמַאזעגפיונוצ ןוא ןבילקעגנָא רעטעב

 -ענמורַא ,רעקידרעטייוו ַא רַאפ דוסי ַא יװ ןעניד טלָאזעג טָאה סָאװ ,לַאירעטַאמ

 -טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא 1914 רָאי ןיא ןעוו .טעברַא-שרָאפ רעקימ

 עלַאעװמ עלַא יד .טעברַא ריא טלעטשעגּפָא עיצידעּפסקע יד טָאה ,המחלמ

 טָאה ןעמ ווו ,גרוברעטעּפ ןייק טריפעגקעװַא ןעמ טָאה ןטנעמוקָאד ןוא םיצפח

 טָאה ןעמ .ןטעברַאַאב ןוא ןריציפיסַאלק וצ לַאירעטַאמ םעד ןעמונעג דלַאב ךיז

 ,עירעס רעטנַאלּפעג רעד ןופ דנַאב ןטשרע םעד ןבעגוצסיױרַא ןזיװַאב רָאנ רעבָא

 -ָאנטע עשידיי סָאד; לטיט ןרעטנוא ,1915 ,גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 רַאפ םיללכ ץוחַא ןירַא טמענ דנַאב רעד ,"שטנעמ רעד :םַארגָארּפ עשיפַארג

 -רָאפ ענייז ,דיי ןופ ןבעל ןכעלגעט םעד עגונב סעגַארפ ךיוא ,רעלמַאז-רָאלקלָאפ

 ןשינעעשעג עקידרעטעּפש יד ןוא המחלמ יד .םיגהנמ ןוא ןשינעביילג ,ןעגנולעטש

 ףוס ַא ןבָאה ,ןעגנורעטשעצ ןוא ןעגנולסיירטפיוא ערעייז טימ ,דנַאלסור ןיא

 -עטַאמ עקילָאצליפ ןוא עקיטײטַאב יד .רענעלּפ עקידרעטייו עלַא וצ טכַאמעג

 סָאװ וצ ,דנַאלסור-טעיווָאס ןיא ןבילברַאפ ןענעז עיצידעּפסקע סיקסנַא ןופ ןלַאיר

 רעשידנעלסיוא ןַא טירטוצ םוש ןייק טַאהעג טשינ טציא זיב רעבָא טָאה סע

 .רעטנרעלעג

 ןייק ןעמוקעגנָא ןוא 1918 רָאי ןיא דנַאלסור טזָאלרַאפ טָאה אפוג יקסנַא

 טָאה ןגעווטסעדנופ .רענעכָארבעצ ַא ןוא רעטּפעשעגסױא ןַא ,רעקנַארק ַא ענליוו

 .ייזומ ןשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה ַא ןפַאשעג ןוא טעברַא ןייז ןעוועג ךישממ ָאד רע

 ןיא ענליוו ןיא םָארגָאּפ ַא תעב ,רעטייוו .א טניירפ ןייז ןופ טיוט רעשיגַארט רעד

 -ץרַאה רעווש ןרָאװעג זיא רע זַא ,טרעטיצעגפיוא קרַאטש ױזַא םיא טָאה ,9

 א'פרת ןּושח ג'כ ןוא ,קצָאװטָא ןייק עיצַארוק ףיוא קעװַא ךָאנרעד זיא רע .קנַארק

 רעטכױהַאב ןוא דיי רעטלַארטשעצ רעד ,יקסנַא .ש זיא (1920 רעבמעווָאנ ןט-9)

 ןשיסור ןופ ןבעל םעניא הפוקת עסיורג ַא .עשרַאװ ןיא ןרָאװעג רטפנ ,רעטכיד

 תונשקע ןוא גרָאז ןייז טימ רעבָא .טקידנערַאפ טיוט ןייז טימ ךיז טָאה םוטנדיי

 טעברַא-שרָאפ רעקימענמורַא ןוא רעקיטנורג ַא רַאפ דוסי םעד טגיילעג רע טָאה

 ןוא ןגָאלָאנטע ,רעשרָאפ רוד ַא סָאװ ,ןפַאשסקלָאפ ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא

 -נבעגעגרעביא ןוא טפַאשביל ךס ַא טימ ךישממ טנייה ךָאנ זיא ןטסירָאלקלָאפ

 רעד רָאג רעביא םיבושי עשידיי ייר ַא ןיא ייס ןוא לארשי תנידמ ןיא ייס ,טייק

 .טלעוו

 .םיײצרַאי ןטסקיצפופ סיקסנַא ןופ גָאט ןיא ,ןָאדנַאל

 ל"שת ,בָא-םחנמ
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 רעביירש רעשידיי ,סילטיימ בקעי
 ,רָאטקעל-טעטיסרעוװינוא ,רעשרָאפ ןוא
 -ידיי עקיגָאװ ייר ַא ןופ רעטעברַאטימ
 .ןטפירשטייצ עשילגנע ןוא עשטייד ,עש
 ןטעברַא-שרַאפ עכעלטע ןבעגעגסױרַא
 רעשידיײ-טלַא רעד ןופ טיבעג ןפיוא
 .רָאלקלַאפ ןשידיי ןופ ןוא רוטַארעטיל

 ןטימ ןעמונרַאפ טנעמָאמ ןקיטציא ןיא
 עכעלטפַאשנסיו ערעסערג ַא ןטיירגוצ
 -ַאקַא רעד רַאפ שיאערבעה ףיוא טעברַא
 -ערבעה םייב םיעדמל תילארשיה הימד
 ,םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיא
 ושידײ-טלַא ןַא ןופ עמעט רעד ףיוא
 -לעו ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ די-בתכ
 רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא ךיז טניפעג רעכ
 רעטנענַאמרעּפ .זירַאּפ ןיא קעטַאילביב
 ,?טייק ענעדלַאג יד , ןופ רעטעברַאטימ
 .א"א יירעטעלבדָאװיײ,ה ,'טפנוקוצ יד,

 ןיא סילטיימ זיא ןרָאװעג ןריובעג
 -נַאל טניז ןָאדנַאל ןופ בשות ַא ,ןידנעב : :

 .ןרָאי עג ַאקסװָאנַאצַאּפ .פ :גנונעכייצ

 ...ןוכרא רעמו ןופ

 ליז ףרַאדנעשַא לארשי ןופ םישולש יד וצ טנװַא-קנעדנַא

 (1956 רעבמעצעד)

 שטיוַאר ךלמ ,ןַאמדלַאװ .מ ,דנַארנכיײא .ל :םוידיזערּפ ןיא סקניל ןופ -- טעז ןעמ

 -ַאטסיה ןוא רעביירש רעד ,רענלימ ףסוי) טרידיזערפ רעכלעוו ,ליז רענלימ ףסוי
 עזעידיי ןופ ןייארַאפ ןופ ,גירק ןכָאנ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,רעקיר
 .ליז רעלגָאװ ןנחלא ,שטַאגּפ .י ,רעטלַאה לרעפ ,(ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש



 ןא מיד לאוו .מ

 גנאלקכָאֿב ,קילבקירוצ ,גנונָאמרע1

 (1972 זיב 1927 ןופ רעדיל ףלעווצ)

 ןכיופ

 קנעדנָא ןיא ,עמַאמ עטַאט ס'הקבר ןיימ

 גנאלקפיוא .1

 ֹא

 ,רעטצושפ שוט ןשמוק ביטס ןעװ

 = ןשיל) ןופ תורושב יד ןעענערב

 טי רוצ ןש יװ ןא ?אטש טא יוװצ

 נ"משע עמאמ עמערט ןַײמ

 העטצהשפ עשרנ "יה עהרע יד

 -- טלמַאזעג ןלַארטש ענעדלָאג ןבָאה

 ען שעצש ר; םעדװ ןעקטערטשװ וצ

 א  ןשישפל7 שעמאמ ןימ ןפ

 ג

 ,שינערַאג א - ש"נעװאה ?פיװ

 ,שינערַאה ןיא - שינרעטַאמ לפי

 = (שטַײ שי שעקנעפ היא ןטאזעט טאה

 טשעט רעפעלשי7) הענע א

 ,ןעטנע האפ תש 'טת טיט ?שט ןענעו

 -- ןעגנַאפעג םולח ריא ןופ - בױט א זיב

 םיש ןא עפאוש ןשימ טפאלקעג טאה

 7 ןוש וי קנאז א טטוע ל7ש ונופח -
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 גנַאלקכַאנ 2

 ֹא

 ,טנייש רעטציא ןוז יד רעטצנעפ ןימ ןגעקטנַא
 .טנייועצ קירעיױרט ךיז טַאה טרַאד הנכש יד רַאנ
 בױט רעד ףיוא טרַאװ סָאװ רעניק רעמ טנייה ַאטשינ --
 .ביוט ןענעז עלַא -- ןעקרַָאװ ןשיביוט רַאפ ןוא

 ב

 ,טייוו רעד ןיא זיוה םעד וצ רעבירַא ךיא קוק
 ...טײלגַאב ןעמַאמ ןײמ טָאה עױרג רעטצנעפס ּוװ
 ,ןגרַאװרעד ןרָאװעג ןעקנעב סָאד זיא טרָאד
 ןגרַאמירפ סעמַאמ ןײמ ןופ םולח רעױלב רעד יװ

 1964 ,ןירַאּפ

 אם טרעט פא ןֿפ
 לעמיש השמ ןופ קנעדנָא םעד

 0  ןושקש ןוש טאש ריל שיש שמיה ןשזשג בשהיכ

 קי רוצ ןואג קיצנואווצנואפנ פה טי ןוב

 ,טרט םעד טנאעג וטסאה טלאמעד ןיש

 .ירצ ןופ טמעהשג טאו רששיששטוש רשי 0

 קירב א ןפַאשעג ריד טסָאה - שיפַאזַאליפ רַאנ

 9 ששע שיט5 7 ךאו טאש שאו יש; ןט

 טו רעש ןה ,ןשרשרב ןיש שיסט

 :טנ "מעג ןוא טפאמשע טמושחשע .טפשרטשק) שאו

 ,הפיק ןייד ןוא ףפ"יה עד ך"ד ןהאפנבא טסשו

 ;ניװ רעװ יש א "וו ןהיהשראפ גופא יה טשושס

 - טניװשע רעטיב ןוש טאה .ד"פ ןיא ,ןשפשש ן יז ששאפ ןו

 םששש ששה עטנאז ןופ "װ ראה יח רשקש יו ןיי

 ףעקעמ ריא טסַאװ טרשעמעו שאו .ש עעשטש 7ד

 -- ןרַאװעג טלַא ןױש גנַאל ןופ ז"א וק ײ

 יש אפ ןהאשע ן 8 האי שי עשש-ו "רו }

 טאש הוא של יד ופ "קנעב שטקע ײט טאה

 ןהאה רשק נערפ א יו .שציא היט ןאפ טטשאש יד

 ןקעמרַאפ טשינ דיל ןיד ןעק ןעמ יװ ,סױא טשינ ךיז טשעל סָאװ

 ,טנ "הע ןטשא ןוא ןשוש0 טוה ףפאהפ

 יש ןעעבר א יש טאטש רשש טפיק א ןוא

 1964 ,סינ



 2( שתי --ךאנאמלא - 72

 טיפש רלטיױונרַאפ ןיא
 שיש עא אח העהמ רעד ײב ןײטש לעװּכ זא ןוא

 ןטהשע ןיא פהַאז טסקאו סָאװ עברעװ יד ײװ

 ,?גיצ עטלשירקעצ -- תוברוח ףיוא

 - ןרעטש עקיצַאלג טימ למיה ַא רעטנוא

 שש טשי ט"קליפש ךרוח ךיא לעװ יצ

 שש 5 ששענ ןפש ומ ץהוד ךיא לעװ יצ

 טיש שאו רענ טש יד רעטנוא זא

 -- לגילפ יד ןכַארבעצ - ץעמע טגיל

 שש התש טשיש "75 ןַײז וצ זיא סאװ

 .רעה

 7 וש ןיא רעצ ןַײמ ךיא שילשראפ

 ףטראג ןיא עפרעװ יד טראד טגײװש םע *װ

 ןגױבעג רעפיט ךיא טלאה ּףפַאק םעד

 -- ןױא יד ןסַאלשרַאפ רעטסעפ ןוא

 ןשז וצ טששיראג שיטרששטניפ דרוד

 טון פש) רפק א השפסא יװ ןחא

 ,תעתשע ןטשוד םעניא טציפשראפ

 ,תעפא ןט5פיש יד ךןופ רעה ךיא

 = ןטקהאה טפוה אש טשמש דש

 ?רעװ

 1963 ,עשרַאװ

 ה א רכק ףיוא
 ףקעװ טשי רעמ לאמניק ןױש ?וק רעַײא לעװ ךיא

 הימ ןיא ךאנ ןפע?7 ןעגנאלק יד שפַאכ

 -- ןרעקקירוצ וט'כ עכלעװ וצ - דײר עניש עלַא

 יט ןעטכאמראפד א יב ,טכַאנרעדפ"וא ןא לַאמ א

 = ןו יש ערע א ןכא וצ רעװא טציא ךיא םוק

 ,עומשוע טו שש ר"יא סאװ ,טירט יד בישש ןעררג

 ,ןרַאפ ןגעװ עטלַא ףיוא רעטמעלקרַאפ רעצ ןיא ליוו ךיא

 .זַאלב א סטניװ םעניא -- ןוגינ רעײא ןרעה וצ

 .שימייה ךיוא רימ ןענעז עטרעיומרַאפ יד ןגעװ יד
 ...טנַאּפשעג זיא םולח ןיא ,געט יד ןופ םולח ןיימ
 שימ ייװ ַא גנַאג ןימ זיא סע -- ײװיַא ,ײװיַא ,טנייה
 .טנַאעג זיולב ןרעוו סָאװ ,ענעגרַאװרעד ןטפאשקנעב ןופ

 1963 ,עשרַאוװ
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 רענויפש עטטוה רב
 ,םעוש םתיצ רששנעה ןפרא תופטק יד

 :טמעשבראפ ןעיטש יי וחמוש יו

 ,עארשה ןירוא ןצאש רשש טוש היו

 .טמעלקרַאפ רעצרעה ערעײז ןענעז

 ןשההעה עטס יט טשק שי ךיא

 = ןטטשאעאפ עשש יח ןעװשק יט

 ,רעניטש עטטות האפ ןופ רעט ןשח

 ןהשג טיט י"ד ןוט השנ-יק טמוקפ רשה

 ,העיקש ןיא םלוע תיב רעשנעג רעד

 שטפעדשפ ?שואארפ 2 - רעװ

 העירק ןסײר טגעמעג ןטלָאװ רימ

 .טנעװ עשימייה ערעזדנוא ןופ

 -- לולא שדוח רעד רעטציא זיאס

 עשטיש  פ שה אש שאו

 ,טנעװ יד ןעלשירקעצ טשינ ןעק ןעמ בױא

 שטטאה הע ןש ירשצ רוטהפ רימאק

 1963 ,עשרַאװ

 ןעּפַאש ןונ
 ,ןגיורַאפ טשינ טסעװ וד ,רעסַאלב רעטסיימ
 .טַאטש ןייד ןיא טקיטשרעד ןייפ עקיליורג יד
 --רענײטש רַאנ ןענײװ רעזייה רעטנוא טכַאנײב
 .טַארד ףיוא ןוא םיוב ףױא ןוגינ ןייד טרעטיצ

 ,ַאטעג רעד ףױא טקוקעג קיאור טָאה סָאװ רעד

 = טוט ןופ ןעטאלפ ן'א יה ןקיטארפ ןאא

 טפשנ עניו טנריה ןיב ןפנאהפ טימ טרטוישרעפ

 .טױרג סע ןעװ סגַָאטרַאפ ,רַאמשַאק ןייז טגרַאװ ןוא

 - ?ןעגנַאלק יד ןעמעװ רַאפ ,רעסַאלב רעטסיימ

 ן"לא ןקיפש "יז ןשיהאלש עצראוש יז

 -- ןסעגרַאפ ַאד ליװ ןעמ סָאװ יד רָאנ ןרעה סע

 .ןײיטש-רבק רעד ןבױטש ףױא טרעװ טלַאמעצ ןוא

 ןסאג ףױא ךימ טילגעב רעשציא .שהאט רששיטהש וו

 .ם"ה עקילאמא ןײט עקישוז וצ ?שװ ןוב
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 ןעײרשעג-דיירפ סדניק ןיימ טרעהעג ךיא בַאה ַאד
 ןײװעג-ארומ ןטשרע ןייז רעטעּפש ןוא

 .ןעטשאו ןוא .ץלאוו טימ טשינ ,רעסאלפ רעטסײמ

 טםוש היי טרעשװ ןַײֿפ יד .ענאפמיס עטפניפ טימ סשינ

 רעש ישא 1 ןשניװ שע רשזיה הרשטנוא טכאנייפ

 ןשעאשש ןצראטש ןוא ןס י"ה ןַײז ןופ טײלגַאצ

 1963 ,זירַאּפ -עשרַאװ

 טענעגנ

 ,ןטײצ עלַא ןופ עקיליײה
 ,ןבראטש ךיא לָאז ּוװ
 ןײבעג ןטױט ןיימ זא
 ןדנעש טשינ רעניײק לַאז
 - סנּפַאקוצ ןײטש םעד ןוא
 ? ןברַא טשינ רענײק לָאז

 .גנודנעש טרעױל םוטעמוא
 -- סנּפָאקוצ ןײמ ײב
 ;שטנעמ ןדליוו א ןופ קַאה יד
 -- טײװ ַאד ,רעטײװ ץעגרע
 .טַאמרַאה א ןופ דנַארב רעד
 ? ןברַאטש ךיא לָאז ּוװ א

 - ? טשטיאטש ךר װ
 ןײבעג רעטױט ןיימ
 = "רפ ןיז ןענעק לא
 ןײטש א'װ ןרעװ וצ טשינ
 טסואימרַאפ ןוא טמעשרַאפ
 ,דרע ףױא טלגַאװרַאפ ןוא
 .טסיווראפ טציא טרעװ סָאװ

 ןטייצ עלא ןופ עקיליה

 1 ןפראטש ך א ?או זו

 1937 ,עשרָאװ
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 םיוווט ןאילוי וצ 'קעדישז , וו

 רעטכיד ןופ קנעדנָא ןיא

 העעש1ט5) ןשיװ ןט הק ריש

 תטשע ק רשירהש ן"ש רומ

 םעטַאמש ןיא - רעגניז ַא

 0 יא ביש ןייט

 שש רע ןיופ טו

 ,שיד יד טקעטשישט

 ןשע אז שאק הוא ןימ

 .טילגעצ רעטצעל א

 השופטנעפו ןטיד ןצ הק ךיא

 םההה א חד עטשרפ ןוא

 העל י שש סוש רוט

 - היל ןַײד ןיא טשיװ שאו

 קירוצ ר טשנעש רע

 היטש ןקיטניװ שעד

 טשאה ןז וה טראה ןופ

 .טינקעג קינעטרעטנוא

 געוו א ןופ הוק ךוא

 == == == ןוששצ עמ ןש"ה ןעפ

 ,ןעההפ ,טשא ךימ טשנשקרעװ

 ,םיי העט םשעטד םשש

 ןשאהע םשחד ךאו ףאת ןיא

 ןעקנַאשע;ג רימ טסָאה סָאװ

 -- ירפ רעד ןיא לָאמַא

 .טירפעע ןהש דרש יד טאהש

 שא הע םשח ךיה 2טשבפ ךןוא

 ,ןפרטש ןי ןשופעג

 ףערפ עטסעוופלגהאבו הע ר

 -- = = ןײלַא ןעמַאמ ןײד ןופ

 ,ןטפ יה וט ףהר ראש

 ,ן שש ז ןוא ףאלק ץיא

 ףווש ןייד ןופ רעה ראו

 ןיוװעג ןעמוטש ַא

 1947 ,שזדָאל
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 ןפם רעסייוו

 גנונָאמרעד ןיא -- ןקיווייל .ה

 א. האק ןשיװ טיט ןאמ רעשיװו

 שי  עשעטנא ןס"װ ןיא

 שי .שנ חז טראה סאד

 ןקנאטש0 זש ןפ שייוװ ןוא

 - קנאשעג רעקיטכפ א

 ,טש 7 ןוא טונשקב סאו

 טא שאו שיק 997 טימ ןוא

 א ןשמירטנא ןוא םוקפהא םשז

 ןעמוקעג געװ ןטסטײװ ןופ ױזזַא

 0 יה ךאא עשה ןטצעל7 ןויפ

 קשה עש יה עפטעװ ףיש

 2 9 יי שט יא וטסקיװ

 = טאש ןשװ טימ ןאמ רעשיײװ

 טל ן"יה ףראריטקארטש סע

 ,טטיה ששח וא טדמיצ סאו

 ;טעיהפףעראפ רשהילנעראפ

 ןרעטש ַא ןופ טײקלעה עקיטכיל

 ;ששײ ןוא טרעטיצ סאו

 ששה י"ח ץאא ןיהא טנײש

 תמיא טי'מ ןקערש סאװ

 תההוח ןופ ןדאצ ןרעטטנפ ט'מ

 ןגעװ עסײװ עכלעװ ףיוא

 1 ןריפ דימ וטסליװ

 = ףאק ןש ר ווטעמ ןאמ רעסיײו

 טהעמוש שאו טנאה עשײװ ןיז

 ןרעטש ןקילַארטש טימ

 עט א ואמ ץאושרא טרעטיצ

 - יטפשוש ךיו טקיװ סאו

 עת עי ;אוופ א

 -- רעהַא עילַאװכ

 ןע; עא - ןעמי ףױא לפיש
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 - סױרַאפ ןוא ּפַארַא וא ףיױרא

 עטייה טעקהשע ראה ךופ

 שוה יד ןוא ראמ ןצ

 = םאק ןשיוה טימ ןאט השש

 ןגעװ עסײװ עכלעװ ףױא

 2 ןופ שש וטשקיװ

 20 1506 ;היהחאפ

 םייה ַא ןעגנערגנ ריטָאל

 ןעטיש ערעוחנוא שיה א רשקפעהש רימאס

 ןעמושס ףהאד חהישמ רעש 6 או

 ןעט בהאפ ןױש .טרעטשעצ שנימלע-ת"ש יד

 ףעמופשראפ טשו העט רשי ןענַאק

 -- ןוזגרי טימ -- גױא ערַאטש סָאד ,ָאנמלעכ ןופ

 ;ןענאמ א טימ ןירשט טקוק געט טע מט ןאא

 -- ןסַאװרַאפ טנזױט עריא טימ לוק סעמַאמ ןימ

 ןשנארט ששאה ןצ פא קיש ךיא רעצ ןײט טימ

 ןטלא ןא ןח" א טניה ןעשע ףהאה עא

 ;תומוקמ עטסיװ יד ןופ טמוק רעכלעוו

 -- ןטלַאהַאב טשינ ןַאק רע ץדנּוװ ענײז

 .תומוהת ערעטצניפ ס"מ ןענשרפ יד

 -- תובֵא יד ןופ טָאג וד -- םימחר לא
 .רעײש ןײד טשינ רעמ ןױש זיא דרע יד
 ,סעװַאר יד ןיא סעמַאמ ןציז טלבַארַאפ
 .רעײפ טימ רעדיװ טנערב למיה רעד ןעװ

 ןעטוט ערעזהנא ש"ה אט ןעשפערפ רימאק

 שוק ףהאד זחשמ העשקה יה הואו

 ;עטיבראה ןוש טשעשװששצ ששמקעההיה יז

 ןעטמוטשראפ טשי רעט רעיד ןענַאק

 1971 ,זירַאּפ
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 טמיורטעג טנייח טָאה סָאװ םענעי ךוז

 תרשחהשר תויוש וו ןשהופ בוא

 שש שטאק "2 ןטיקע7 טש טימ

 ןהשה טשטנ הטש ןײמ וטסנעק בוא

 ןגעװ עקינרעד ףױא ןעשזדנַאלב טסעװ

 רעייפ זיא ןסעכ א ןופ טרַאװ סַאד
 ;טנעװ ענעגייא יד ףיוא-טמַאלפ סָאװ
 ,רעײט ןוא ריד ביל זיא טייקנייש בוא
 .טנעקרעד טיקנייש רעד טימ רעװ

 יא שש שעטיו שוקפעט םוששח א

 שש ךופ ןקלאו א ט"קרקצב יד

 יט עוד טרימשע ןקלאו רעז

 בױש ןיא עגָאװערט ןפַאלק סָאװ

 ,רענײמ ןוא רענײד ןיא םולח רעד
 ;ןילַא וטסיב סָאד טיקיולב יד
 רענײק טשינ ןוא וד ןעװ זיא טכעלש
 ןײטשרַאפ םולח םעד ןלעװ

 שש 0 א ףאשט א ששח רעד

 טכענ עלעקנוט ןיא רָאנ טמוק סָאװ

 שי  ןששטופ שהרע א ריד טטנערצ ןוא

 - טכעפעג ןיא ריד רַאפ ךיז טגָאלש סָאװ

 העט ר ןרש ןפאהש וװ קעװ ףרא

 ף7 ראפ ןוא שור ראפ - ןטּכַאפעג

 רעטיג עטלקניפעצ ןבָאה ןוא

 שי ןטוו ךיא ןוא שא ןיא טלדנאווראפ

 - טירק ןיא םערוטש טימ רעטײר ןיד
 ןלעוװש ענעכַארבעצ וצ טמוק רע
 = טעשטשעו בוש םש לעב רעד טאהס וח
 ןלעפַאב וצ טרָאװ סטַאג ןשטנעמ רַאפ

 -- רעטכיל ןעצ - ןלעװש ענעכַארבעצ ןופ

 ןרעטש שזימ ?מוה שעד ןא טדניצ רע

 רעטכינ ךָאנ ןעשזדנַאלב סָאװ ענעי רַאפ

 ןרעהרעד טשינ טרָאװ סטָאג ןענעק ןוא
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 ,טםעסאה וא העױההג א טועה גטש א

 ;ןחנילר א ןשטפעמ א ןופ תלאס יו

 ףעטאו)טאמ ךעמש ןא רטעפ יל

 רוה ךופ ששה שד ןשנש רוט

 ןעײרשרַאפ תולוק ענעסירעצ

 .טמישעצ ורמוא ןיא םולח םעד

 ןעהינאה העי ךײ ןטשקיװ םיוא

 .טמיורטעג טנײה טָאה סָאװ ,םענעי ךז

 1971 ץרעמ

 ראו ירעיריב וי

 גאט םוצ רעבירא קוק ךיא

 7 ןטשאהש ןימ ר

 -- רַאיטעּפש ןיא ןלַאפעגסיוא

 .טףוש ןש יה א ןופ

 ,גָאז ןטשרע ןופ דײרפ עטשרע

 ,טילג סָאװ ןוא טנײש סַאװ

 -- רָאװ רעױלב וצ -- רָאװ רעױרג טימ

 בא0 ןופ .קהפהוש ןא

 1972 רעבמעצעד

 ,וָאקרָאזַא ןיא ןריובעג ,ןַאמדלַאװו השמ
 ןופ .ענטוק ןוא שזדָאל ןשיװצ לטעטש א
 גייווצ רעטלקיװטנַא ןַא ,החּפשמ סעמַאמ רעד
 ןוא ,ןרָאטיזַאּפמַאק-קיזומ .,רעביירש ןופ
 -- 1927 ןופ ,רעקיטַאמעטַאמ רעלטפַאשנסיװ
 -רַאװ ןוא לסירב ,זירַאּפ ,שזדָאל ןיא טבעלעג
 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןרָאי-המחלמ יד .עש
 רעטעּפש ,קַאטסילַאיב ןיא טילּפ סלַא רעירפ
 ןיא קירוצ 1946 ןיא .ַארַאכוב ןוא "ימָאק;.
 טריטויבעד .זירַאּפ ןיא 1948 וופ ןוא שזדָאל
 ךוב ַא 1928 ןיא ןבעגעגסױרַא .1922 ןיא
 -עגטימ ."סנגרָאמירפ עטלקנוטרַאפ,, רעדיל

 -לָאג יד , ,"םויק , ,"טפנוקוצ יד , ןיא טעברַא
 ןופ רָאטקַאדער .א"א "הביבס , ,"טייק ענעד
 ייווצ עכלעוו ןשיוװצ ,סעבַאגסיוא ענעדישרַאפ
 רעד ןופ ךיוא יוװ ,רעדניק ןוא טנגוי רַאפ
 טלעטשעגנעמַאזזצ .?קעטָאילביב-רוטַאינימ,,
 -- קיוויל .ה ןגעוו רעכיב ייווצ טריגַאדער
 -יילק ַא ךיוא יװ ,שיזיוצנַארפ ןוא שידיי ןיא
 -רַאפ .ווַאנבוד ןועמש ןגעוו ךובלמַאז םענ
 -ַאּפ רעשידיי ןופ סעיגָאלַאטנַא ןיא ןטערט
 ,שילוּפ ,שיאערבעה ,שידיי :ןיא -- עיזע
 4 : 2 -קַא ךעלטפַאשלעזעג .שיזיוצנַארפ ןוא שטייד
 2 2 5 א רעד ןיא ךיירקנַארפ ןוא ןלױּפ ןיא -- וויט
 בי" 4 דילגטימ .הביבס-רוטלוק ןוא רעשירעביירש
 ןוא ?סערגנַאק-רוטלוק , ןופ טַאר-טלעוו ןופ
 יקסנירבָאד .י5 :גנונעכייצ .ַארויב ןשיאעּפַאריײא ןופ רַאטערקעס



 ןאמ עג ע 7 רק

 םי שואה יה יב טנענ ןוא נעט
 ("טלעוו רערעדנַא ןַא ןיא, : דנַאב ןטייווצ ןופ לטיּפַאק)

 רעטנַאסערעטניא ןוא רעכעלניײּפ ןוא רעגנעל ןעוועג ָאד ןענייז טכענ יד

 ,סנשיק יד ןוא ץַארטַאמ ןכייוו-סייה ןשיווצ טערונעגנײרַא ,גָאטײב .געט יד יװ

 םיריױטקָאד .קיטיו יד טימ ןײילַא ןעמ זיא ,ּפָאק םעד רעטנוא ןטלַאה סָאװ

 ּפַאט ַא ייז ןביג רעפטנע ןפיוא קידנטרַאװ טשינ ןוא ןגַארפ ןלעטש .,ןיײרַא ןעמוק

 ליו ןעמ סָאװ ,עטקיטייװעגנָא ןטסרעמַא סָאד דימת ןכוז ןוא טרָאד ןוא ָאד

 ןקיטיױו עיינ ןעלדָאנ טימ ןיירַא ןכעטש סנירעגעלפ .ןצישַאב ןטסקרַאטשמַא

 ןרעביא ענעגנַאהרַאפ סעיָאלס ןופ .ןרעדָא יד ןיא ןקעטש ױזַא ןביילב ןעלדָאנ יד

 ןטפַאז עקידנטכייל טיור-לקנוט ןוא לעג ןרעדָא יד ןיא ךעלעמַאּפ ןפירט ּפָאק

 .ןבעל ןופ

 ,ךעלעגעוו ןופ ןצלירג ןוא ןכרָאש ענדָאמ ןעייגרעד ןרָאדירָאק יד ןופ

 רעד ןיא טגנעה סע .שיט-עיצַארעּפָא םוצ עקנַארק ערעדנַא ,םינּפַא ,ןריפ סָאװ

 -פער עטיור ןגיוא יד ןיא ןעקנַאצ סע .ןדייל עדמערפ ןופ טייקענשוד ַא ןטפול

 רעד .ףליה עקידנעגנירד ןפרַאד םינכש עקנַארק .ןפור-םרַאלַא ןופ ןסקעל

 ןדיײל עדמערפ ןליטש טלייא ןוא טעב ןיימ ךיג טזָאלרַאפ רָאטקָאד

 .גָאט ןצנַאג ַא ןײלַא ןעמ זיא ױזַא ןוא .ענעגייא יד טימ ןעמ טביילב

 ַא ןיא ףיוא ןעמ טבעל םורַא ןופ טיקקליטש רעד ןיא ,טכַאנייב טשרע

 לּפמעל-ךַאװ ןופ גיוא עכעלטיור סָאד .גנוכַאװרעד רעקידרעביפ רעקידרעטיצ

 ןיימ םורַא ךיז ןקור וצ ןָא טבייה סָאװ ,דָאהַארַאק םוצ וצ ךיז טקוק ןוא טעינימ

 ןענעגעגַאב ,שינרעטצניפ-בלַאה ןיא ףיוא ןעמיווש ןטלַאטשעג עשימייה .טעב

 ןופ ,לָאמַא ןופ טניירפ .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןדניוושרַאפ ,ןדיישעצ ןוא ךיז

 ןשיוװצ ןשינעגעגַאב יד ןענייז סע רעשילרעטסיוא סָאװ .טנייה ןופ ןוא ןטכענ

 ךיז טזומעג :גיוא-ךַאװ עכעלטיור סָאד טעינימ עינָאריא רעמ ץלַא טימ  ,ייז

 -געמַאזוצ ןענָאק ָאד ךיז ןלָאז ייז ידכ ,ןדלישטָאר ייב ךיוב םעד ןדיינשעצ ןזָאל

 -ָאדיװַאד ןָאימעס רעװקסָאמ ןטימ ױדנַאל יזַאטסַאנַא רעװעשרַאו רעד ,ןפערט

 ...? ַאה ,סופיירד ןַאטיּפַאק ןופ לקינייא סָאד ,יוועל ןעיטע רעזירַאּפ ןטימ ןוא שטיוו

 ַא .עשרַאװ ןיא לָאטיּפש-עטסישט םייב ,ױדנַאל יזַאטסַאנַא ןופ קינילק יד

 ריפ ,טייז ןייא ןופ ךעלטעב ריפ .לַאז רענעקנוזרַאפ לּפענ ןסייוו ןיא רעכעלגנעל

 ןפיוא .טימרעד ןיא ,ייז ןשיוצ לוטש רעכעלנייועג ַא ןוא רערעדנַא רעד ןופ

 ןילַא רָאסעּפָארּפ רעד ןעמעוו ,ןקנַארק ַא ןופ עציײלּפ ענעגיובעגנייא יד לוטש

 ַא טיג רעקנַארק רעד .לדָאנ עגנַאל רעיײז ַא הרדשה טוח ןיא ןירַא טכעטש

 .ץכערק ןליטש
 ..ןזילַאנַא עקיטיונ יד רַאפ ,ןָאט סע ןזומ רימ .טקידנעעג ,ןיוש ,ןיוש ---

 זיא'ס-- :וצ רע טיג רימ וצ ךיז קידנעיירדסיוא ןוא רָאטקָאד רעד טגָאז --

 .רע טסייה יקסנַאשזָאר .אמתסמ םיא טנעק ריא ,רעטכיד רעשידיי ַא

 ? יקסנַאשזָאר ---

 ךיא ןיב ,טרעהעג רימ ןגעוו רשפא טָאה ריא ביוא ...ױזַא טשינ ,ןיינ --

 רעקנַארק רעד טדער -- רענליו רעד ,רעלגָאװ ןנחלא רָאנ ,יקסנַאשזָאר טשינ

 .טעב ןייז ןופ רעבירַא רימ וצ

 א יי ראי
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 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ .לרוג רעד זיא'ס ענדָאמ יװ ,רעלגָאװ ןנחלא ,טעז

 ַא ןיא ךיוא -- לָאמ ןטצעל םוצ .לָאטיּפש ַא ןיא טנגעגַאב ךיז רימ ןבָאה ןבעל

 ןיא לָאטיּפש-ןַאנעט םעד ןוא עשרַאװ ןיא לָאטיּפש-עטסישט ןשיװצ .לָאטיּפש
 -עצ ךייא ןבָאה ןעלדָאנ לפיוו .רָאי קיסיירד יװ רעמ ןּפָאלרַאפ ןענייז זירַאּפ

 עקיכעטש ןָא טַאהעג ,ןנחלא ,ריא טָאה ןרָאי לפיוו ? טייצ ָא-רעד ןיא ןכַאטש
 ..? ןדייל ןָא ןוא ןייּפ ןָא ,ןעלדָאנ

 יד ןענייז סָאד .רולעוו ןופ טייקכייוו טימ ןָא ךיז טסיג טכיל עכעלטיור יד

 ?יבנָאיסימָאק; רעװקסָאמ ַא ןיא טפיוקעג ,ךובמַאטש ןיימ ןופ ןעלווָאט עטיור

 -נײרַא טָאה רעלגָאװ ןכלעוו ףיױא ,לטעלב סָאד רעטַאלפ ַא טיג סע .ןיזַאגַאמ

 !קיטכיר ,עשרַאװ ןיא ןיוש סע ריא טָאה ןבירשעג .דיל ַא סנייז ןבירשעג

 ןענַאפ עטיור טימ ןדניברַאפ טװּורּפעג טַאה ריא סָאװ ,ןדנּוװ יד טנַאמרעד

 סָאד זיולב זיא ןבילבעג .ןענָאפ יד טקילפעצ ןבָאה גנושיױטנַא ןופ ןטניוו יד

 ,טולב םענופ עטיור
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 .ןנחלא ,סמערָא ערעייא ףיוא טנקורטרַאפ ןיוש ןענייז טולב סרעטסַאלפ יד

 יד .,לָאטיּפש-ַאנעט ןופ לטעב ןפיוא רענעגױצעגסױא-סַאלב ַא טגיל ריא

 ןעלדַאנ יד סױרַא רדסכ טסייר רע -- :טגרָאזַאב קרַאטש זיא רעטסעווש-ןקנַארק
 טימ ,סעיזופסנַארט-טולב יד םיא ןכַאמ טשינ זדנוא טזָאל ןוא ןרעדָא ענייז ןופ

 טעשטּפעש -- ..ןטלַאהפיוא טייצ עסיוועג ַא ךָאנ םיא טנָאקעג טלָאװ ןעמ עכלעוו

 .ןירעגעלפ יד רימ וצ

 .טולב דמערפ קנַאד ַא ןבעל ,רעלגָאװ ןנחלא ,רע טָאה טלָאװעג טשינ)

 ןדייל ענעגייא ןופ רעטַאז ַא ,טולב ןגייא ןיא רעגנוה סיוא רע זיא ןברָאטשעג

 .ךעגנושיוטנַא ןוא

 טמוק סע ןוא רעדיו ךיז ןענעפעעצ ךובמַאטש ןופ ןעלווָאט עטיור יד

 טימ ,דלימ ,גנַאל ןָא ךימ טקוק יז .עמַאמ רעד ןופ םינּפ עכעלגנעל סָאד סױרַא

 .ןילַא טסיב לייו טקיטייועצ ױזַא טשינ ייז --- :ףרּוװרָאפ ַא ןוא לכיימש ַא



 ג"לשת -- ךַאנַאמלַא -- 2 6

 זיא רעדעי זַא ,ןייטשרַאפ וצ רעסעב ידכ ,ןיײלַא ןייז עקַאט טספרַאד ,טרעקרַאפ

 קירעיורט ױזַא ןעוועג זירַאּפ ָא-םעד ןיא ןיב ךיא ךיוא .לרוג ןייז טימ ןיילַא יוו-ייס

 קוק ; ןיילַא תמאב וד טסיב .ךיז ןגָאלקַאב וצ סָאװ טשינ טסָאה ,וד רעבָא . . .ןײלַא

 טשינ ךיד ןעד ךיא בָאה -- ןּפיל סעמַאמ רעד םיוק ךיז ןגעװַאב --- םורַא טוג ךיז

 .?טנעה עמערַאװ ,עטוג ןיא ןזָאלעגרעביא

 ךימ טמענ סע .סרעדנַא ןַא ףיוא טמיווש םינּפ סעמַאמ רעד רעטניה ןופ

 ..טייקנבעגעגרעביא טימ ,עביל טימ ,גרָאו טימ לופ ,קילב ַא םורַא

 ךיז טעוואי ,םירעדעג יד ןופ סױרַא רימ ךיז טסייר סָאװ ,ץכערק ןדעי ייב

 טליטש ,סע טקיאורַאב ךיז ןזייוװַאב ןטימ ןיוש ןוא .םינּפ ָא-סָאד ןשיק ןיימ רעביא

 .ָאד טסיב סָאװ רימ זיא טוג יװ !ָאד טסיב ...עלעה ,עלעה -- .קיטייו םעד ןייא

 .טשינ ךיד טזָאלרַאפ יז ,דניק ןיימ טסעז --

 -רַאפ ץלַא ןוא עמַאמ רעד ןופ טכיזעג ןטימ ףיונוצ ךיז טסיג םינּפ ס'עלעה

 יד טקנוט יז .ןרָאק לחר ןופ לכיימש רעד סױרַא טלכיימש'ס ןוא ךיז טקידנור

 (*שַאדנַארַאק יקסעשטימיכ, ַא ןופ) טניט ןטעלָאװ-קידרעסַאו ןיא רעדעפ

 יד ןרעטיצ סע .זרעפ ַא ךָאנ זרעפ ַא ךובמַאטש ןיא ןײרַא רימ טביירש ןוא

 עטעקַאנ ַא יװ טרָאװ סעדעי זיא טנייה ..סיוא ךיז ןלעטש ,תויתוא עקידנור

 ...ףרַאש

72 
 ,0 60 גיי // 0 4 / 2

 2 לא 07 07 4 8 7 6 4
 יא ֿ /8 8 2 / 22 אס 2 -/0/

/// 4 00) 24 / *544/8/7/ 8 2 

 72 יע 4 072 4
: 

 שש( יג יא 6 ,2/ 159 2 (// סא 66// 77 6 2 ר 2 62 =! 002 ץש א א 0 א 240

 0 '/) רק



 97 ןַאמענעל .ל

 יד .םירעדעג יד ןיא ןקיטייו עניד טימ ןַײרא ךיז טדינש ףראש יד

 .םולח ןכעלטיור ַא ןיא ןעמיוושעצ ןעלכיימש עשימַאמ

 סעּפע טנעז ריא - - :שודיח טימ רָאג ךיז טעינימעצ לּפמעל סָאד רָאנ
 שוריפב ךיא רעה -- ?שטיװָאדיװַאד ןָאימעס ,דימת יװ רעירפ ןעמוקעג טנייה
 .עשרָאטקָאד עקידנערירושזיד יד ,ַאנװָאליַאכימ ַאננַא ןופ לוק סָאד

 זַא ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ ןסיוו וצ ןבעגעג רימ טָאה ןעמ ,ָאי --
 טכַארבעג ךייא וצ זיא סָאװ ,ןקנַארק ַא טימ טרָאד ךיז טריסערעטניא ןעמ
 ?קיטכיר ,טסילַאנרושז רעשידנעלסיוא ןַא .טכַאנ עקיטנייה יד ןרָאװעג

 .עװקסָאמ ןיא טוטיטסניא-יקסווָאסַאפילקס ןופ לַאז ןסיורג םעד ןעקרעד ךיא

 רעטצנעש ייוצ יד ןשיוװצ .גנעל רעד ןיא ףניפ ,טיירב רעד ןיא ןטעב ייווצ וצ
 ,טשינ קפס ןייק .עזולב רעלעה ַא ןיא ,ןענילַאטס ןופ טערטרָאּפ רעסיורג ַא
 .עירָאטקַאד ןיא החמומ רעלַאינעג ַא ,רעסיורג ַא זיא ןילַאטס זַא

 רעד ןיא טכַאנײב ןלַאפעגקעװַא .ןסחי רעצנַאג ַא ןעועג ךיא ןיב ָאד ,ָא

 תועידי ןּפַאכפיוא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא ואוו ,?סערּפלָאּפ ןופ עיצקַאדער

 ואו/ טרימרַאלַא ןעמ טָאה רעמונ-ןָאפעלעט ןעמייהעג ַא ךרוד .ָאידַאר ןכרוד

 ַא טימ ךימ ןעמ טָאה רעטעּפש ןטונימ עטלייצעג ןיא ןיוש ןוא ?ףרַאד ןעמ

 .טוטיטסניא-יקסווָאסאפילקס ןיא טכַארבעג לשטעק-לָאטיּפש

 ןַאימעס רַאסעּפַארּפ ןופ דרָאב עצרַאװש ענעטפַאהעגכרוד רעבליז טימ יד
 טרעהעגנייא ךיז טָאװ רע תעב טלציקעג טכייל ךימ טָאה ןיקרעמ שטיוװָאדיװַאד
 .ּפָארַא ןוא ףױרַא ןביוהעג טָאה םעטָא ןיימ סָאװ ,לביירט םעניא

 רעד טָאה -- ..טשינ ךיא רעה ץרַאה ןיא גנַאלק ןטקיטכעדרַאפ ןייק --

 ןופ -- .םינּפ ןיימ ןיא טקוקעגנייא ךיז .דרָאב יד ןביוהעגפיוא רָאסעּפָארּפ

 ןייק טשינ ?יקסלָאּפ ..לָאּפ ? סנױזַא סָאד זיא סָאװ ? ריא טמוק ?סערּפלָאּפ;

 ןכיג ַא רע טָאה ןפרָאװעג -- .ןענַאטשרַאפ דלַאב ? רעשיליוּפ ַא רָאנ רעשיסור

 -- .ןעמָאנ ןיימ טימ ןריּפַאּפ ןגעלעג ןענייז סע ואוו לשיט-טכַאנ ןפיוא קילב

 רע יו ּפָאק ןייז ןגיובעגוצ ןוא טקוקעגמורַא ךיז -- ? עשרַאװ ןופ ? זענַאװ ןופ

 :ליטש ,ליטש .טסורב ןיימ ףיוא לביירט סָאד ןלעטש רעדיװ ןלעװ טלָאװ

 ַא ןָאק 1944 רָאי ןיא .ָאי ..טליפרעד דלַאב ,ָאי ? רענעּפָאלטנַא ןַא ?דיי ַא --

 ךיז טזומ ריא ,ךָאד רעבָא .ןרעטיצ וצ ןָא .לַאמרָאנ ןּפַאלק טשינ ץרַאה שידיי

 ןטלַאהרעביא טשינ רימ ןלעװ טשינ זַא .ןקיאורַאב ,ןקרַאטש

 ךיילג זיא ןוא ןּפיל ענייז ןופ טשטילגעגּפָארַא ךיז טָאה ר"י מט רעה

 .רעדילג עניימ ןיא ןעגנַאגעצ ךיז טײקמערַאװ טימ ןוא ץרַאה ןיימ ןיא ןיירַא

 -עג ַא ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןופ רָאסעּפָארּפ רעשיטעיווָאס רעד .רע

 .עוקסָאמ ןיא רעטעוװוָאכעגפיוא ןוא רענעריוב

 .עשרַאװ ןופ ץעינעשזעיב רעשיליוּפ ַא ,ךיא

 טרעהרעד רע טָאה ,ץרַאה טכַאװשעגּפָא ןיימ וצ לביירט ןייז קידנגיילוצ

 ןייז ןיא רעטיצ ַא טימ טלּפָאטרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעטיצ ַא טליפרעד ןוא

 ,ץרַאה ןגייא

 .רעצרעה עשידיי ייווצ ןיא רעטיצ ןייא

 .עשרָאטקָאד רעד וצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ...ַאנװָאליַאכימ ַאננַא --

 ןָאק ןטסלענשמַא יװ .עמַארגָאידרַאק-ָארטקעלע ןַא ןכַאמ וצ םיא קיטיונ --
 ? "דַאירַאנ, ןקיטיונ םעד ןביירשסיוא ךייא ךיא לעװ ,דלַאב ןרעוו טכַאמעג סע
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 יצ טשינ ךיא ןיב רעכיז רָאנ ,שטיוװָאדיװַאד ןָאימעס .סיוא טביירש ---

 זיא רערעזדנוא רעקינַאכעמָארטקעלע רעד .ךיג ױזַא ןכַאמ סע ןענָאק טעװ ןעמ

 ..טעברַא רעד ןופ גנואירפַאב ַא טימ גנוקיטעטשַאב ַא טקישעגוצ טָאה .קנַארק

 רָאסעּפָארּפ רעד טָאה -- ַאנװָאליַאכימ ַאננַא ,געווסיוא ןַא סעּפע טכוז --

 רָאנ גנוטיײדַאב ַא ןבָאה טעוװ עמַארגָאידרַאק-ָארטקעלע יד -- טרעפטנעעג

 ..רעטעּפש טשינ ,ןגרָאמ רעדָא טנייה טכַאמעג ןרעוו טעוװ יז כיוא

 ..ןעימאב ךיו לעװ ךיא ,טוג ,טוג --

 רָאנ יװ .גנַאגסױרַא םוצ טײלגַאב רָאסעּפָארּפ םעד טָאה עשרָאטקָאד יד

 ןפוררעבירַא ןעמונעג לַאז ןיא םינכש יד ןבָאה ,ןדנואוושרַאפ ןענייז עדייב ייז

 :ןרעדנַא םוצ רענייא

 ףַאה טסײוװ יז ןוצ .טהעכיוראפ םיא טָאה יז יװ טרעהעג טַאה ריא --

 יו רעירפ לָאטיּפש ןיא ךיז ןזייווַאב טשינ טעוװ שטיווָאמיפעי ןַאװיא זַא ,טוג

 ? םורַא ךָאוו ַא ןיא

 טוג ַא ןיא לגנַאמ ףױא .קנַארק רע זיא יאדװא ?קנַארק זיא רעקינַאכעמ
 ...לטסנידרַאּפ

 לסיב ַא ןציז ןבילבעג  ַאנװָאליַאכימ .ַאננַא זיא ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 ןגעוו ,םייה ןיימ ןגעוו .טגערפעגסיוא ךס ַא ךימ טָאה יז .טעב ןיימ ייב רטגנעל

 -..עשרַאװ

 חוכמ עקנַארק עקירעביא יד ןופ תוקפס יד ןגעװ טלייצרעד ריא בָאה ךיא

 -- :טגערפעג ןוא ,עמַארגָאידרַאק ָארטקעלע יד ןוא רעקינכעטָארטקעלע םעד

 ? ןלייצרעד ייז סָאװ תמא סע זיא

 ,תמא זיא'ס ,ָאי -- :טגָאזעג ליטש יז טָאה ןגיוא ענעזָאלעגּפָארַא טימ

 ,טַארַאּפַא םעד גנַאג ןיא ןזָאל וצ טשינ טייקכעלגעמ ןייק עקַאט בָאה ךיא .רעדייל

 ןַאװיא ןוא .ןטָאברַאפ סע זיא רעקינכעטָארטקעלע ןופ טייהנזעוונָא רעד ןָא לייוו

 ןופ טייהנגעלעג רעקיטציא רעד ףיוא רָאי קידכעלייק ַא טרַאװ שטיווָאמיפעי

 ,געט עסיורג יד רַאפ ןכָאו יד ןיא ןבָאה ןָאק רע סָאװ ,טסנידרַאפ-?ָאגוצ םעד

 ןעמ טצוּפַאב סעדייבעג עלעיציפָא יד .רעבמעווָאנ ןט-7 ןוא יַאמ ןט-1 םעד רַאפ

 ןַאװיא .ייז טרינימוליא ןעמ ןוא ןעגנוזָאל ןוא ןטערטרָאּפ טימ בוט-םוי םוצ

 ןיז רע זומ ןָאט סע ןענָאק וצ ידכ ןוא גנוטכױלַאב יד טכַאמ שטיווָאמיפעי

 ןייז .ןריטּפעצקַא סע ןזומ רימ ..ָאטשינ זיא הצע ןייק .זדנוא ייב -- קנַארק

 ַא ,רעדניק יירד טימ בייוו ַא ןעמרָאק וצ טָאה רע ,רעקיטשינ ַאזַא זיא טלַאהעג

 ..ןענידרַאפוצ ןזָאל וצ טשינ םיא ןייז טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ןלזג

 םוצ ןייגוצ טנָאקעג ןוא טעב ןופ ןבייהפיוא ךיז ןגעמ טלָאז ריא ןעוו --

 ָאטשור רעד ףיא טכירק רע יװ טקרעמַאב ןענַאדנופ ריא טלָאװ ,רעטצנעפ

 ַאנװָאליַאכימ ַאננַא טָאה -- ..לָאטיּפש רעזדנוא רעביאנגעקַא טקנוּפ ,עינַאװ

 ןעעז םיריוטקָאד יד -- .יירַא םינּפ ןיא רימ קידנקוק טשינ ,טדערעג רעטייוו

 טדער רענייק .רעקיטכעמלופַאב-יײטרַאּפ רעד ןוא רָאטַארטסינימיזַא רעד ןוא םיא

 ךיוא רע זומ ,בוטש ןיא ייז יב עילַאק סעּפע טרעװ רעמָאט לייו ,טשינרָאג

 קנערק ןייז ןגעוו שינעגייצ יד זַא ,ןסייו עלַא ..זנוא ייב ןרעװ קנַארק ךיילג

 -ָארטקעלע רעד ןָא ןײגַאב ןזומ ךיז טעװ ריא .טגייווש ןעמ רעבָא ,עשלַאפ ַא זיא

 ןלעװ רימ ,רעביא טשינ ךיז טמענ רָאנ ,שטיװעשַאיבָאט ןָאעל ,עמַארגָאידרַאק
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 ןיא ןסַאּפנײירַא ןענָאק ךיז רָאנ טפרַאד ריא .ןלייהסיוא לענש ךיוא ױזַא ךייא

 .שטנעמ ןשיטעיוװָאס ַא ןופ ןבעל ןיא ןבעלנייא ךיז טוג ןוא םעטסיס רעזדנוא

 -וצ ? סע טניימ סָאװ ,שטנעמ ןשיטעיווָאס ַא ןופ ןבעל ןיא ךיז ןבעלנייא

 .תמא ןַא רַאפ סע ףרַאד ןייגנָא ןוא רקש טגָאז ןעמ זַא ,וצרעד ךיז ןעניווװעג

 סָאװ ,םעטסיס-הכולמ ַא ייב ןייז סע זומ ױזַא ןוא דנַאל סָאד סע זיא ַאזַא לייוו

 ,תמא ןלעיציפָא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו רקש רעד ןוא .רקש ףיוא טיובעג זיא

 טעּפַארד רע יו םיא ןעעז עלַא תעב ,קנַארק רעווש זיא שטיווָאמיפעי ןַאוװיא זַא

 יד ןגיוא סנעמעלַא רַאפ ןיירַא טיירד ןוא רעביאנגעק סרעטייל יד ףיוא ךיז

 ןוא ןענילַאטס ןופ ןטערטרָאּפ עקיזיר יד ןטכױלַאב וצ ךעלפמעל רעטרעדנוה

 ןטערטרָאּפ יד ןופ ּפָארַא טכיול סָאװ ,תמא ןקיצנייא ןופ ןלָאטסָאּפַא יד ,ןענינעל ןופ

 ..רענעפ ענעדנוצעצ-טיור יד ןופ ןוא

 -עצ סָאװ ,לּפמעל-ךַאװ סָאד טליהעגמורַא ךיוא ןיוש ןָאפ עטיור יד טָאה

 רעהרעד ןוא ןטסגנַא ןיא ךיא רעטיצ -- ...? ײרשעג-םרַאלַא ןטיור טימ ךיז טדניצ

 ןוא ָאד ןיב ךיא ...ךייא טקיאורַאב ,ךייא טקיאורַאב -- :ךימ ןרעטנומ סָאד םיוק

 ..לקעלג סָאד ּפָא טזָאל ..ןשזַאדנַאב יד ןגיילרעביא ךיילג ךייא לעװ

 טשינ .ןעגנורדעגניירַא טשינ רעהַא ָאד זיב ךָאנ זיא ןָאפ עטיור יד ,ןיינ

 םענופ רעגניפ עגנַאל יד ןעוװ ןטכַארט וצ רעטייו ללכב ריא ןגעוו ךעלגעמ

 יד ןופ ךעלעקניוו עטסקיטייװ עמַאס יד ןיא רעפיט ץלַא ןיירַא ןכירק רעגעלפ

 רעביא טבעװש רעזעניכָאדניא ןַא ןופ ןכירטש עשיּפיט טימ םינּפ ןייז .ןדנווו

 ןיא ןירַא רימ רע טשטילג ןדייל עניימ ןרעדלימרַאפ קידנלעוו .רעּפרעק ןיימ

 ..ןפָאלשנייא ןוא ןקיאורַאב םוצ -- ליּפ ַא לקניוו-ליומ

 עכעלמורק יד ,ךיז ןקישטַאלּפרַאפ ענייז ןקַאבניק עקידנעצרַאטשסיױוא יד

 רעכַאלפ ַא יו סיוא רעמ ץלַא טעז םינּפ סָאד ,טערומשזרַאפ רעפיט ןרעוו ןגיוא

 ןש ךיא ןעקרעד טָא ןוא ךעלטנעק ענדָאמ ױזַא סעפע טעכעד רע .רעלעט

 ןעמוקעג ?רָאג ריא טנעז סָאד ,ןַאיל ָאיל-וי -- :ךיז ןכייקרַאפ ןייז ןצנַאגניא

 טשינ בָאה ךיא יאמלה הנעט ַא טימ רשפא יצ ?ןייז הלוח רקבמ ...רימ וצ

 ..לחומ רימ טייז ..עלעטכַאש ענירג סָאד ןבעגעגרעביא טשינ ,טרָאװ ןטלַאהעג

 .-.ןעוועג דלוש ןיימ טשינ

 ,טשינ ריד וצ ךיא בָאה הנעט םוש ןייק ..רעקנירעייט ,ןיינ ,ןיינ --

 -לָאטיּפש םענעי ןופ ..טסכַאמ וד סָאװ ןָאט קילב ַא זיולב ןעמוקעג ...הלילח

 ,ךלהמ םענייש ַא וטסָאה טכַאמעגכרודַא ןדלישטָאר ייב טעב ָא-םעד זיב קַארַאב

 ייב וד טסיב טציא רָאנ -- טכייקרַאפ ךעלקיטייוו ךיז רע טַאה -- ...ַאה ,ַאה ,ַאה
 ..דלָאג ,דלָאג ,דלָאג טניימ סע סָאװ ָאי ןסייוו ייז ,ָא ,סדלישטָאר יד

 וד טסעז דלָאג ַא-רַאפ סָאװ -- םיא וצ ךיא גָאז -- ...ןַאיל-ָאיל-ויל ---

 ..לָאטיּפש רעד רָאנ ,ערעייז קנַאב יד טשינ ךָאד זיא'ס ?ָאד

 -- ?לָאטיּפש ַא טימ דלישטָאר סעּפע ךיז טרָאּפ ּוװ ?לָאטיּפש ַא --

 ...קַאז דלָאג ַא ,דלָאג ,טלעג זיא דלישטָאר --- .לָאגנָאמ רעטלַא רעד טעּפירכ

 זױלב טשינ זיא סדלישטָאר יד זַא ,.ןַאיל-ָאיל-יל רערעיײט טסעז --

 ..לָאטיּפש ַא ךיוא ,קנַאב ַא רָאנ טשינ ,דלָאג

 סָאד ךיז טמיושעצ - ..2 ןביולג ריד טעװ רעװ .עלעהאנ ,יײנ יג =

 -קנערק ןיא ןעגנעה ןביילב סע .לּפענ ןטכידעג ַא ןיא םינּפ-רעלעט עשילָאגנָאמ

 טצי סע ןעו רעביא רזח ךיא עכלעוו ,רעטרעװ ענייז ללח ןטמערַאװעצ דצל
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 טלעטשעגרָאפ רימ רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעד טעב ןיימ ייב סנגרָאמוצ

 רע :קורדסיוא רענדָאמ ַא ."ןָאיסַאמינַאער, רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד סלַא

 ? םיתמ ןייז הייחמ טימ ךיז טמענרַאפ

 סָאד קיגנעהּפָא זיא םיא ןופ .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןייז זיא סיורג ,ָאי

 ןרעטנוא ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,עקנַארק יד ןופ ןבעל םוצ ךיז ןרעקמוא

 טולב יינ לָאז סע זַא ,וצ-טיה רע .קידעבעל יו טיוט רעמ ,רעסעמ ןשיגרוריכ

 ַא ןוא םירבא ערעייז ןרעוו טקרַאטשעג ןלָאז סע ,ןרעדָא ערעייז ןיא ןפירטניירַא

 ןרעוװ וצ גנונעפָאה רעד טימ ןרעװ ץזָאלבעגנײרַא ייז ןיא לָאז םייחה חור

 ...טנוזעג

 םעד ןגעוװ ןָאט סעומש ַא רימ ןלעו ,ןליפ רעסעב ךיז טעװ ריא זַא --

 וצ -- ךיז רע טכַארטרַאפ -- ..ענדָאמ סע זיא יאדווא .לָאטיּפש-דלישטָאר

 רעסעב טסַאּפ קנַאב ַא .לָאטיּפש ַא טימ דלישטָאר ןעמָאנ םעד ןדניברַאפ

 יד לייו ןבילברַאפ ןעמָאנ רעד רָאנ עקַאט זיא ָאד רעבָא ןעמָאנ םעד וצ

 ..טָאטש רעד לָאטיּפש םעד ןבעגעגרעביא גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה סדלישטָאר

 ןעיובפיוא רַאפ סדלישטָאר יד ןעקנַאד וצ ןלַאפעגנייא טשינ אמתסמ זיא םענייק

 ,ָא7 עטלעטשעגנָא יד ןופ רענייק ...רָאי ןיא ךָאנ ךיז טכַאד ,לָאטיּפש םעד

 רעכיז טעװ ,ןטנעטסיסַא-ןטנעדוטס ,רעגעלפ ,םיריוטקָאד יד ןשיוװצ ןופ רענייק

 טלעג לפיוו ןענַאמרעד וצ ןוא עטַאד עקיזַאד יד ןפורוצנָא ןייז דנַאטש ןיא טשינ

 -סיוא םיא ןוא לָאטיּפש םעד ןעיוב וצ ידכ טעדנעּפשעג ןבָאה סדלישטָאר יד

 ..ןרָאי עגנַאל ןטלַאהוצ

 ךיז ןעמענוצנָא יו טשינ ןגרָאז ערעדנַא ןייק ןיוש טָאה ריא רעבָא --

 ןיא ךיז קידנקוקנייא ,רָאטקָאד רעד דלימ טלכיימש -- ..? סדלישטָאר יד רַאפ

 ?זיולב רימ ךיז טכַאד רעדָא .טײקמערַאװ רערעדנוזַאב ַא סעּפע טימ םינּפ ןיימ

 טָאה גנואיצַאב ַאזַא ..ענעריובעגנייא ךעלריטַאנ ַא רשפא זיא טײקמערַאװ ןייז

 ? רימ וצ רָאנ רעדָא ,עקנַארק עלַא וצ רע

 םַאזקרעמפיוא ,טעב ןיימ ייב ןעוועג רעטשרע רעד רע זיא ןגרָאמירפ ןדעי

 יד ןיא ןעגנורעדנע יד טקוקַאב ,ןזילַאנַא יילרעלכ ןופ ןטַאטלוזער יד טכַארטַאב

 ןימ טימ עטרַאק רעד ףיוא טנכייצעג ןבָאה סנירעגעלפ יד סָאװ ,סקיפַארג

 ןבירשרַאפ קיטכיזרָאפ .טעב ןופ ןעלנָא ןפיוא ןעגנאהעג טָאה סָאװ ,ןעמָאנ

 -נייא עכלעוו ,ןטפַאז ערעדנַא לפיוו ,ןסיגנײרַא ךָאנ רימ ףרַאד ןעמ טולב לפיוו

 ..קיטיונ ךָאנ ןענייז סע ןעגנוצירּפש

 ךיז קידנקוקנייא ,עינָאלד רעמערַאװ ןייז ןיא טנַאה ןיימ ןטלַאהעג גנַאל

 טדערעג רע טָאה -- ..תוחוכ יד וצ טמוק ריא -- .ןגיוא עניימ ןיא קיטייצנייא

 ןענַאװ ןופ .עכעלטסניק ַא ןייז טנַאקעג טשינ טָאה סָאװ טייקנדירפוצ ַא טימ

 רימ זיא ..?ןָאזרעּפ ןיימ טימ דָארג גנוריסערעטניארַאפ עקיטכירפיוא ןייז

 ןסיוו וצ עװַאקישט ןעוועג

 לגנַאמ ןבילוצ טקיאורמואַאב ןייז וצ טניישעג ,ךיז טכַאד ,טָאה ריא --

 ..?לָאטיּפש ָא-םעד טיובעג ןבָאה עכלעוו ,סדלישטָאר יד וצ טײקרַאבקנַאד ןיא

 עלַא טיול זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע ןעוו ,גָאט ןיא ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה --

 געו ןפיוא ףױרַא ןיב ךיא ןוא ייברַאפ רַאפעג-טיוט יד רימ ייב זיא םינמס

 ךיז ןביג ייז ,טגרָאזעגסיױא רימ ןענייז סדלישטָאר יד רַאפ -- .ןרעוו וצ טנוזעג

 -קנַאדמוא יד רעבָא -- .טכַאלעצ ךיז רע טָאה -- ..ףליה רעזדנוא ןָא הצע ןַא

 ..טנייה ןופ טשינ ןיוש ריא בילוצ ןדייל רימ ...עלַא זדנוא עגונ זיא טײקרַאב
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 זַא ,ױזַא םינּפ סָאד ןָא םיצולּפ רע טלעטש -- ליּפָארּפ ןיימ ןיא ןייא ךיז טקוק

 טלַארטשַאב טוג דָארג זיא סָאװ ,רעטצנעפ ןופ טכיל ןיא ןעקנוט ךיז לָאז סע

 ףו רעד דרוש

 ?...ליפָארפ רעייא ---

 ןופ עיּפָאק עיונעג ַא זיא רע זַא ,דימת רימ טגָאז רעטומ ןיימ ,ָאי --

 ?ןסייהעג טָאה רע יװ ריא טסייו ,רעטָאפ ריא ןוא .ליפָארּפ סרעטָאּפ ריא

 .ןַאטיּפַאק רעד ,סופיירד דערפלַא

 לקינייא ןַא !שינעגעגַאב .ַאזַא .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןגיל ביילב ךיא

 ןעקנַאדעג יד ןעלמַאזפיונוצ ךיג ףיוא ךעלגעמ טשינ !סופיירד ןַאטיּפַאק ןופ

 .חומ ןיא ןשיור ןוא ךיז ןליונק סָאװ

 רעד טימ ןָא רע טזייו -- ..ןעגנודלעמ-ָאידַאר יד ןיוש טכרָאה ריא --
 טנַאה יד רָאנ :רימ ןבענ טגנעה סָאװ ,רָאטסיזנַארט םעניילק ןפיוא טנַאה
 טוט סע סָאװ ריא טסייו -- .לּפענק סָאד ןָאט וצ שטעווק ַא ידכ ,ןביוהוצפיוא

 עלַא .גרוברעש ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עכלעוו ,ךעלפיש עקידלארשי יד טימ ךיז

 ןעמ רעבָא ,טכערעג ןענייז םילארשי יד זַא ,טגייצרעביא ןענייז זדנוא םורַא ָאד

 ..ךעלרעכעל טכַאמעג גנוריגער רעזדנוא ןבָאה ייז יאמלה לביארַאפ ייז וצ טָאה

 ַא זיא רימ וצ ץרא ךרד רעד ןוא ךיוה רעייז ךימ ןצַאש ָאד עלַא םגה ןוא

 בָאה ךיא ןוא ..ענדָאמ ױזַא סעּפע געט ָא-יד ןיא רעבָא רימ זיא ,רעלופ

 ןַא ןיב ךיא זַא ,טנָאמרעד םיצולּפ רימ םורַא ךיז טלָאװ ןעמ יו קורדנייא םעד

 עלופ ,ןקילב טימ ךרודַא ךימ טכעטש ןעמ ןוא סופיירד ןַאטיּפַאק ןופ לקינייא

 ...דרשח טימ

 ּפָאק םעד ןײרַא רָאטקָאד רעגנוי ַא טלעטש -- ..יוועל רָאטקָאד --

 ךייא טעב רָאסעּפָארּפ רעד ,יוועל רָאטקָאד -- ריט רעטנעלעגּפָא רעד ךרוד

 ..טוג ױזַא טייז ,טונימ ַא ףיוא

 סָאד רָאפ טצעז רע .טעב ןיימ וצ םוא ךיז רע טרעק טונימ עקינייא ךָאנ

 : ךערּפשעג

 יונעג ץנַאג ךיז ךיא בָאה ,יװעל ןעיטע ,יוועל ןעמָאנ ןיימ טימ --

 טליפעג טשינ ךיא בָאה לָאמניק ?טרעה ריא ,לָאמניײק רָאנ ,טלעטשעגרָאפ

 ..עיצַאנימירקסיד רעדָא יורטוצמוא ןופ ןטָאש ַא רימ וצ גנואיצַאב רעד ןיא

 ,רימ ןבָאה ,ןיז ייווצ ןרָאװעג ןריובעג רימ ייב ןענייז סע ןעוו ,רעבָא ךָאד

 ,רעשיזיוצנַארפ רעטסואווַאב ַא ןופ עקימַאטשּפָא ןַא -- יורפ ןיימ ןוא ךיא

 ןופ ןעמָאנ:עילימַאפ ןפיוא ןביירשרַאפ וצ ייז ןסָאלשַאב ,החּפשמ רעכעלטסירק

 טָא זַא ,רָאפ ךייא טלעטש ןוא ...יוועל ןסייה טשינ ןלָאז ייז ידכ ,רעטומ רעד

 רעמ ץלַא טציא ךיז ןריסערעטניא ,םירוחב ענעסקַאװרעד ןיוש ,עניימ ןיז יד

 סופיירד -- ןדייז-רעטלע רעייז טימ ןריצלָאטש יז ,םַאטשּפָא ןשידיי רעייז טימ

 ןריּפַאּפ ערעייז ןיא ןלעטשקירוצ לָאז ןעמ זדנוא ןופ וליּפַא ןעגנַאלרַאפ ןוא --

 ןרעהרעד םייב -- ...רימ .ןענייז קלָאפ ענדָאמ ַאזַא .יוועל ןעמָאנ-ןעילימַאּפ םעד

 -עגּפָארַא ךיז טָאה סָאװ ,ר י מ ַא .טרעטיצעגפיוא ךיא בָאה ר י מ םעד

 ןיז ענעגייא יד ייב טָאה סָאװ ,דיי ןטרילימיסַא ַאזַא ייב ןּפיל יד ןופ טשטילג

 ןרעוו וצ ןרעטכיילרַאפ וצ ייז ידכ ,יוועל ןעמָאנ םעד ןעמענקעװַא טלָאװעג

 ..קלָאפ עשידיי סָאד ,ר י מ :רעדיװ ןוא םיצולּפ ןוא .ןדיי סיוא

 ריט יד טכַאמרַאפ רָאטקָאד רעד טָאה -- ...רימ ןענייז קלָאפ ענדָאמ ַא --

 ַא סעּפע ּפָא זדנוא ייב ךיז טפור האנש רעקימורַא רעד ןופ קילבנַא ןיא זַא
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 -לרוג עשיטסיװַאטַא עקיניזטסוװַאברעטנוא ןַא ,טעטירַאדילָאס ןופ ליפעג ףיט

 .ןטכינרַאפ טשינ ךיז טזָאל ןוא ךיז טקעלּפטנַא עכלעוו ,טײקמַאזנניימעג
 עיינ טימ טרעכיירַאב טעב ןיימ םורַא דָאהַארַאק רעקיטכַאנייב רעד טרעוו

 יו ןגיוא עניימ רַאפ ךיז טלעטש רעכלעוו ,סופיירד ןַאטיּפַאק ןטימ .ןטלַאטשעג

 ,ןכירטש עפרַאש טימ רעטנכייצעג ַא ,"ןָאיסַארטסוליא, רעד ןופ ןטינשעגסיוא

 טימ יוועל ןעיטע רָאטקָאד ,לקינייא ןייז ןוא .ןקילב עקירעיורט ,עצרַאװש טימ

 םיצולּפ טָאה רעכלעוו ןוא ןדייז ןייז ןופ טנשריעג טָאה רע ןכלעוו ,ליּפָארּפ ַא

 .טכער עשידיי ענייז ןענָאמ ןעמונעג

 ןופ ,ױדנַאל יזַאטסַאנַא םיריוטקָאד יד ןליפָארּפ ערעייז ןָא ןלעטש סע

 רעװקסָאמ ןופ ןיקרעמ שטיוװָאדיװַאד ןָאימעס ,לָאטיּפש-עטסישט רעװעשרַאװ

 :ןגערפ ןוא םערַאװ ןוא דלימ רימ וצ ןעלכיימש ייז ,טוטיטסניא-יקסווָאסאפילקס

 עמַאזניימעג ריא טעז ,ןליפָארּפ ערעזדנוא ןיא סכעלשידיי סעּפע ריא טקרעמַאב

 ןעיטע לקינייא ןייז ןופ ןוא סופיירד ןַאטיּפַאק ןופ ליפָארּפ ןטימ ןכירטש

 עקימורַא יד ןלעװ ,טשינ טעזרעד ןײלַא ריא ביוא ,ןייא טוג ךיז טקוק ? יוועל

 .ןקרעמַאב ָאי אמתסמ סע ןדיי-טשינ
 ,עשרַאװ ןיא ןריבעג ,ןאמענעל ןַאעל

 -גַאמ ןופ עיזַאנמיג יד טקידנעעג .1909 ןיא
 ןשיגַאגַאדעּפ ןיא טרידוטש .יקסנירק סונ
 רַאפ לוש-ךיוה יד טקידנערַאפ ,טוטיטסניא
 .19231 ןיא ,עשרַאװ ןיא קיטסילַאנרושז
 -נוא ןייז זיב ?טנעמָאמ,, ןופ רעטעברַאטימ
 ןיא ,עיצַאּפוקַא-יצַאנ רעד רעטנוא גנַאגרעט
 -רַאפ .קסירב ןיא ןרָאװעג טריטסערַא .9
 טײרפַאב .רעגַאל ןשיטעיװַאס ַא ןיא טקיש
 רָאטקַאדערטימ -- 1946--1944 .1941 ןיא
 -לַאּפ, רוטנעגַא-עסערּפ רעשילױּפ רעד ןיא
 -ַאק רעװקסַאמ ןוא עװקסַאמ ןיא "סערּפ
 -וצ .קרָאי-ינ ןיא א"טיי ןופ טנעדנַאּפסער
 -סערָאק ,1947--1946 -- עשרַאװ ןיא קיר
 לת ןיא "רקבה , ןופ ,א"טיי ןופ טנעדנָאּפ
 -ןָאמ ןיא "רעלדָא רעדענעק, ןוא ביבא
 -ָאק .זירַאּפ ןיא -- 1947 ףוס ןופ .לַאערט
 "לַאנרושזנגרָאמ - גָאט, ןופ טנעדנָאּפסער
 יו ,"סטרעװרָאפ, ןופ -- 1955 טניז ןוא
 -ייצ עשידיא , ,"רעלדָא רעדענעק , ןופ ךיוא
 ,"סעיײנ עטצעל , ,סערייא סָאנעוב "גנוט
 -אאס ,"טנעמָאמ רעײנ, ,ביבא לת
 -יטסינויצ, רעד ןיא רעטעברַאטימ .ַאלוַאּפ
 -ויצ, יד ןופ רָאטקַאדער ,"עמיטש רעש
 "טנעמַאמ רעד , ,"רעטעלב עשיטסינ
 רעטעברַאטימ ,?עמיטש עײנ יד, ןיא
 -לֵאֹנ יד ןיא טקורד ,"טרָאװ רעזנוא , ןופ
 -יוצנַארפ ןיא ;"טפנוקוצ יד ,, ,"טייק ענעד
 ,"עיַאק .ַאוװג, ,"סנאדיװע, ןיא -- שיז
 -ער רעט ַאל , ,"וויאושז ןיבירט , ,"שרַא'ל,
 ."ַארַאגיפ על , ,"עווורט

 ,'ןפַא טביילב ןובשח רעד , ןבעגעגסױרַא
 -ןדיי ןשילױּפ ןופ גַאלרַאפ ,סערייא סָאנעב ;

 -ָאס ןיא ןדיי יד ןופ עידעגַארט יד , ,םוט /)
 ,שיזיוצנַארּפ ןיא --- "דנַאברַאפטעיװ - ?

 .1956 ןיא :'רעארב עד עלקעד, גַאלרַאפ 6000
 םעד 1960 ןיא ןעמוקַאב ךוב םעד רַאפ 6
 ןיא, -- 1961 ןיא ."טייהיירפ ןופ ןיײרּפ , יא

 -נוא , ןופ גַאלרַאפ ,'טלעוו רערעדנַא ןַא 57
 ,זירַאּפ ןיא "םויק רעז 0

 -רַאפ ןופ רעציזרָאפ --- 1967 טניז
 ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייא

 .ךיירקנַארפ ןיא רעגרעבלימ לַאכימ :טנכייצעג
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 רצ ?נצוו ןנה לא

)1969 -- 1907( 

 ןיא ,ענליו ןיא רענערױבעג ַא
 רענייא ,רעלגָאװ ןנחלא טָאה ,7
 -כיד עשידיי עטסקידנטײדַאב י ןפ
 :ןעוועג זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז) רעט
 -עוװש רעייז ַא טַאהעג ,(יקסנאשזָאר
 -כעלײק ַא קידנרעװ ,טייהדניק ער
 ךיוא .רָאי 7 ןוא 6 וצ םותי רעקיז
 ןיֵק ןענעז ןרָאי עקיזרעטייה יד
 ןעועג טשינ םיא רַאפ עטכיײל

 ןלָאמ ןופ ךיז קידנטלַאהסױא
 וצ ןבױהעגנָא רעלגָאװ טָאה ןדליש
 -שרע יד .טייהרעגתי רעדיל טײרש
 לַאנושז םעניא ןענישרעד עט
 -נירג יד וצ טרעהעג רע .?ףצַארּפש;
 -ַאמ ןוא רעטכיד עּפורג רעד ןופ רעד
 העט עניז .. יענער גוש

 :סױרַא ןענעז ןעגנולמַאז

 ןיא = .טנױו ןיא ?שטשב א

 ןֿפױא סשקזאירע=פ + .ןואע - .ןטס5

 ןאפ טרעװו הפכ7 ןיא -- .אקאוש

 -ןיא א רעצ ןופ טעָאּפ סלַא טמיר

 זה"ח :?יפעג ןטראצ ןופ .טיקמאו

 םיא ןענעז רומַאנ יז קא טעיפ וי

 רעדורב ַא .שטנעמ רעד יװ רעטנענ

 ףאשיו רשח .טקשרׂש השח שי ==

 -עג רעלגָאװ טָאה ןרָאי-המחלמ יד
 .דנַאברַאפטעיווַָאס ןרעביא טלגָאװ
 ,טמיטשעג קניל קרַאטש קידנעיז
 "םזילַאיצַאס ןופ דנַאל, ןטימ רע טָאה
 ךיז ןוא ןעגנונעפָאה ךס ַא ןדנוברַאפ
 .טשױטנַא רעטיב

 טניוועג רעלגָאװ טָאה 1946 טניז
 -טכורפ ןעוועג זיא רע ווו ,זירַאּפ ןיא
 -עַאּפ ןוא רעדיל טכעלטנפערַאּפ ,רַאב
 ןוא קיריל ןופ לרעפ עקידתמא ,סעמ
 -לַאגג ,"'םויקג ןיא ,טסתק-ךַארּפש
 -עג ,א .א "טפנוקוצ  ,"טייק ענעד
 -עג ,רוטַארעטיל ןגעוו ןעייסע ןבירש
 רעקידנצנעלג סלַא טנַאקַאב ןרָאװ
 .טנערעפער

 טאטע זיהאפ ןיא ןיא ןפכח ןאא

 ןפיוא גנילירפג קיריל גפטמאז וו

 -יֵל יד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,?טקארט

 -נָאק-רוטלוקג ןופ עימערפ-רוטַארעט

 .ענקטכעגהא ןיא .טשאש

 םעד ןרױלרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 ןרָאװעג טלייהעג זיא ,ןבעל וצ ןליוו
 ַא ןיא ןעגנַאגעגסיױא ;ןליוו ןייז ןגעק
 .1969 ןיא לָאטיפש רעזירַאפ

 ןעמ סָאװ ,דיל ןטצעל םעד ןיא
 רעדייא ,שיט ןייז ףױא ןענופעג טָאה
 -יּפזע ןיא טריפעגּפַא ןרָאװעג זיא רע
 :ןבירשעג רע טָאה .לָאט

 -עגּפָארַא זיא סָאװ גורק ַא ןיב ךיא
 לאט ןיא טנַאה סטָאג ןופ ןלַאפ

 ;רעיױרט ךיא גנערב תוחמש עלַא ףיוא
 -רַאפ ןיא רימ וצ םוק ,רעפעשַאב

 לָאמ ַא טכַאנ

 זיא סָאװ ןייוו ןייד םיא ןופ קנירט ןוא
 . ..רעיוז ןרָאװעג

 סעלַאװכ לאפר ןופ דליב-לייא --- רעלגַאװ .א
 עװװקסַאמ ןיא ,1945 רָאי ןיא ןלָאמעג



 ש טיוואר רטאיפ

 ןייז םענופ קַאלשרעטנוא ןרעטניה
 זיא'ס ּוװ ,לטעטש םעניילק םעניא ,עניַארקוא ןיא .ב ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 עניימ ןופ םענײא טימ טרָאד ךיא ןיב ןעוװעג .עטַאט ןיימ ןרָאװעג ןריובעג

 טלעװ רעד ףיוא זיא רע ּוװ ,טסּוװעג טשינ רעמ טָאה סָאװ ,טניירפ רעזירַאּפ

 -ץגּפָא ךעלעמַאּפ טָאה תושמשה-ןיב רעד .טפַאשדנַאל רעשילַאגַאש רעד טָא ןיא

 ןיימ טזָאלעגרעביא בָאה'כ .טכַאנ רעקידנעמוקנָא רעד רַאפ טרָא סָאד ןטָארט

 ךיז רעביא ןדירפוצמוא ןעוועג ןיב ןוא הינסכא רעטלַא ןַא ןיא ּווו-ץעגרע רבח

 ןיא רָאנ .ןייזליוו ןייז רַאפ תוירחא ןַא טריּפשעג ךיא בָאה ףוס לכ ףוס .אפוג

 ןופ תודע םעד ,םיא ןופ ןרעוװו רוטּפ טלָאװעג ךיא בָאה טייצ רעקיבלעז רעד

 ,לוש ענרעצליה עטלַא יד .ןבעל ןשיטָאטש ןקידברעמ ןיימ ,ןבעל ןשלַאפ ןיימ

 ןפיוא ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טנערברַאפ זיא יז זַא ,טסּוװעג שוריפב בָאה'כ סָאװ

 עשיטכַאנ טימ טקעדַאב ,ערעזָא ענעפָאלשעגניא עקיזיר יד ךיוא ןוא .טרָא

 ַא יװ רענעט עצרוק ענדָאמ ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,סעיליל-רעסַאוװ

 עג זיא סָאװ ,טָאטש רעד ןופ רעכעה ןעוועג זיא ערעזָא יד .הנעט עליטש

 ןיא טיובעג ןבָאה עבמַאד יד .עבמאד ַא ךרוד טצישַאב רעדינ רעד ןיא ןגעל

 ענעשָאלרַאפ יד טציא ייז ןענעז ּוװ .רעטָאט ענעגנַאפעג טרעדנוהרָאי ןט"6

 ?ןרעטָאט ענעי ןופ תומולח

 קרַאטש יװ ,ָא .ןעגנירדוצכרוד טשינ ,רעדלעוװו עטכידעג םורַא ןוא םורַא

 םעד טָא וצ ,םַאטשּפָא ןיימ ןופ טפַאשדנַאל רעד טָא וצ טגנַאלַאב ךיא בָאה

 ענעדנּוװשרַאפ סָאד .עטכישעג רעשידיי ַא רעייז ןוא רעטלַא ןַא רעייז ןופ טנעמָאמ

 ןוא "?טלעוו רעסיורג, רעד ןופ קירוצ טמוק סָאװ ,ןוז רענעריולרַאפ רעד ,דניק

 ץָארּפש םעד ןוא ץָארּפש ןייז ,לגיוו ןייז ןופ לגיוו סָאד ןוא לגיוו ןייז טניפעג סָאװ

 ןעוועג ןענעז סָאװ .ג החּפשמ רעד ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה'כ . ...ץָארּפש ןייז ןופ

 .טעגרהעגסיוא ןעמעלַא ייז טָאה רעלטיה זַא ,טסּוװעג בָאה'כ .םיבורק זנוא טימ

 רעד ןיא אפוג ייז ןענופעג ןוא זיוה רעייז ןענופעג ןוא טכוזעג בָאה'כ רעבָא

 ַא ךרוד טריפעג גנַאל ךימ טָאה דמעה ןסייוו ַא ןיא רעניד ַא .גנוניוו רעסיורג

 זיב ,ןרָאדירָאק עלעקנוט עקילָאצמוא ךרוד ,םעדיוב-ייה ַא ,עלָאדָאטס ַא ,לַאטש

 טגעלפ סָאװ ,םירמ עטנַאט ןיימ ןופ רַאודוב םעניא טריפעגניירַא ךימ טָאה רע

 ןיא רעטיצ ןקיטסולג ַא טײקירָאילטימ רענטלַאטש רעלכוּפ ריא טימ ןפורסורַא

 עלערָאה ןייק רעבָא ,ךעלקילג ,טשוקעג ךימ יז טָאה טציא .רָאי ןצפופ עניימ

 :הבשחמ עקידנעילפכרוד קיצילב ,עכיג ַא) .ןייזָאד ןיימ רעביא טניוטשרעד טשינ

 עכעלטע ןעגנורּפשעגסױרַא ּוו-ץעגרע ןופ ןענעז םעצולּפ (!טיוט ךָאד ןענעזרימ

 יד ףיוא ןפָאלעגמורַא ענדָאמ-הנושמ ייז ןענעז סױרַא םונהיג ןופ יװ .ךעלטניה

 ןיא ןָאטעגנָא ,עכלעזַא עשינָאריא ,קידנעקװַאה ,קידנדער ,סעקּפַאל עטשרעטניה

 .ורפרעמַאק ַא ןופ ךעלצריש טימ ןוא ךעלקַאי עטיינעגסיוא סייו טימ עטיור

 יד ?ָאד ךיז טוט סָאװ ...ךעלעטנעמ עסייו יד ןוא טייקטריסערדסיוא רעייז

 לסיב ַא ,עמַאד רעשלטעטשניילק ַא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא ענעבירטעגרעביא

 -עצ סָאד ?ארחא ארטיס יד ,םונהיג רעד עקַאט סע זיא רעדָא ?עקשטַאינַאמ ַא

 ךעלעטניה עטיישרַאפ יד ןופ קזוח רעקידנקידיײלַאב רעד ,ןעגנירּפשמורַא ענעזָאל

 ,"טייז רערעדנַא רעד, ףיוא ןעוועג תמאב ןיב'כ זַא ,ןריּפש טזָאלעג ךימ ןבָאה



 105 שטיווַאר רטַאיפ

 ןעוועג ןענעז רימ .היוה רעד ןופ קַאלשרעטנוא ןרעטניה ,היווה רעד רעטניה

 ןופ דנַאלסור ןשידיי ןיימ ןיא ,טייקרעכיז ןבעגעג רימ טָאה סָאד ,דנַאלסור ןיא

 .טביולגעג טשינ לָאמ ןייק ךיא טלָאװ רעקקירוצ םענעגנולעג  ַאזַא ןיא .לָאמַא

 -עלעצ ,טלקיטשעצ סעּפע ןעוועג ,טלעפעג סעּפע ָאד טָאה ןגעווטסעד ןופ ןוא

 -עגּפָא רעקנַארק ַא ,שינרעטַאמ טימ ךעלעמַאּפ טמעטָאעג טָאה למיה רעד .טרעכ

 רעּפוק ןופ .סרעבַאלעדנַאק עסיורג ןיא טקנַאצעג ןבָאה טכיל .למיה רעטצונ

 ,טלעוו יד טָא טזָאלרַאפ ןבָאה סָאװרַאפ .ןטכיול ןרָאװעג זיא ץלָאה לקנוט ןוא

 ? עניימ ןעוועג זיא סָאװ ,עקיצנייא יד

 לבעמ ערעװש יד ןשיװצ ןשינעטלעהַאב ליפ ױזַא ,ךעלעקניוו ליפ ױזַא

 ןיא ...ןשעה ןטקַאהעגּפָא ,ןקידרעביפ טימ טלופעגנָא ,רעמיצ ןקירעדינ םעניא

 ,טעמַאס ,ךיז טכוד רימ .ףָאטש ןלַאב ןסיורג ַא טקרעמַאב ךיא בָאה לקניוו ַא

 -רַאפ יצ :דשח ַא ןלַאפַאב רימ זיא עגר ַא ףיוא .קידלגיּפש ,קיצנַאלג ,ץרַאװש

 ?קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא סעיצַאלוקעּפס טימ םירמ עטנַאט ןיימ טשינ ךיז טמענ

 ,םישזער רעד טָא ןָאק ץלַא סָאװ וצ :טרירַאב םענעגנָאמוא ךימ טָאה ןויער רעד

 רעד טָאה לָאמ ַא טימ ...שטנעמ עכעלטנרָא ןריפרעד ,סע טסייה ,טיוט רעד

 רעכיג ץלַא ךָאנרעד ,עילָאװַאּפ טשרעוצ .ןגעװַאב וצ ךיז ןביױהעגנָא טעמַאס ןלַאב

 לגילפ רעקיטכעמ ַא ןעוועג רָאג זיא סָאד זַא ,ןעזעגמורַא ךיז בָאה'כ .רעכיג ןוא

 ןימ ַא ,לכש טַאהעג טלָאוש'ס יו ?לגיופ רעסָאװ ןופ ,טשינ רעמ .לגיופ ַא ןופ

 ַא רשפא ,רעגערט םענעעזעגמוא ןייז טכוזעגמורַא לגילפ רעד טָאה ,טייקערטיכ

 -רַאפ רעקיזיר ַא יצ ,ערדיה ַא -- ןעוועג סע זיא סָאװ .ןקידאצמנב טשינ רָאג

 טימ טבערטשעג טָאה םותי-לגילפ םענופ שינעקנעב יד סָאװ ,לגיופ רעקידלובמ

 -עקָארשרעד ,רעצרוק ַא) ?ןייז-טשינ םענופ ןפורוצסורַא ןעגנוגעווַאב עשיגַאמ

 -:ָא רעד וצ שירטעמיס טפרַאדעג טלָאװכ : קנַאדעג רעטרילומרָאפ םיוק ,רענ

 ךָאד זיא ןייז סָאד .עיגָאלָאטשינ יד -- טפַאשנסיװ עטייווצ ַא ןבעלפיוא עיגָאלָאט

 םעניא םורַא טמיווש סָאװ ,עלעזדניא קידהּפצוח קידכעבענ ַא רָאנ ןתמא רעד ןיא

 -עג ,סּפעש רעצרַאװש ַא ןענישרעד זיא םעצולּפ (...ןייז-טשינ םענופ ףוס-ןיא

 טָא .םעטיר ןקיסעמלגערמוא ןַא ןיא ןפמורשעגנייא קירוצ ןוא ןסקַאװ ןעמונ

 טָא ןוא :רעמיצ עצנַאג סָאד ךיז טימ ןליפוצנָא רע טָארד ,טניימעג ןעמ טָאה

 -נשיווצ רעד ןיא) לגילפ רעד .שממ גיײצליּפש ַא ,לציּפ ַא רעדיוו ןרָאװעג רע זיא

 סָאװ ,סּפעש םעד ?טריטּפָאדַא, טָאה ,(ןעלגילפ ךס ַא ןרָאװעג םיא ןופ זיא טייצ

 טימ עקטרָאפ רעצרַאװש רעד ךרוד ,ןביוש יד קידנכערבעצ .,ןגיולפעגקעווַא זיא

 ,ענעריויעגפיוא ןַא ,עסיורג ַא ,הנבל ענירג יד .הנבל רעד וצ רעדורעג ןשמונהיג ַא

 -רַאה ןופ ךַארק ַא טימ טצַאלּפעג טָאה ,ךעלנייוועג יז טעז ןעמ יו ,רעסערג ךס ַא

 .טקעוועגפיוא ךימ טָאה גנולק-ןָאפעלעט רעד .סָאש-ןטַאמ

 עטמעשרַאפמוא ענַײלק יד ךיז ןבעל רעמ קידנעניפעג טשינ .,טכַאוװעגפיוא

 ןיא ףיט ץעגרע ןרעה וצ ףָאלשבלַאה ןיא טכודעגסיוא ךָאנ רימ ךיז טָאה ,ךעלטניה

 .טיוט ןיימ ןגעוו ןוא טָאג ןגעו טפָא טכַארט ךיא :רעטרעוװ עלבלובמ רימ

 ןַארַאפ טלעוו רענעי ףיוא זיא םתסה-ןמ ."טלעוו רענעיק ןגעוו טפָא טכַארט ךיא

 ץלַא רעירפ סָאװ .אלימ .ןדיימסיוא טשינ םיא ךיא לעװ יאדווא ןוא; ,.םִוָנהיִ רעד

 עטליטשעג טשינ רימ ןיא לָאמ ןייק יד ,עביל עקיסָאמרעביא יד ,ָא .רעסעב

 ,.רבע ...םעה וצ

 -ַאיצולָאװער רטנַאק א וחפ לכיב ץיטאנק :ךופ םענופ טנעמעארפ)

 1969 זיראה ,ראמילאג גאלדאפ ? ךרעטאיךצאק הושח הרשחא ;רשו
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 עניַארקוא ןיא ןריובעג ,שטיװַאר רטַאיּפ
 -ליב ערעכעה .גירקרעגריב םענופ ףוס ןכָאנ
 ,טירקסנַאס ,סעיגילער ןופ עטכישעג :גנוד
 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא -- רוטַארעטיל עשיסור

 .ענָאברַאס רעד ףיוא ןוא ןליױּפ

 "הא דיב-
 הי ,;צ טי
1 
 יל

: 

 ןרעגַאל יד ןיא טריטרָאּפעד 1945--2

 טניז .ץירעמטייל .ןַאנעקריב ,ץיוושיוא ןופ

 .זירַאּפ ןיא 7

 -ופ טולב סָאד , טכעלטנפערַאפ -- 1

 1962 ןיא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"למיה םענ

 -טנפערַאפ -- 1963 .עימערּפילָארַאוװיר יד

 ."םיורט ַא ןופ ןָאינַאּפמָאק רעד , טכעל

 יי

 -רטנַאק ַא ןופ לכיב-ץיטַאנ; -- 69
 נארד ."רעמָאי-ןצַאק רעד רעדָא רענָאיצולָאװער
 1 א ךָאנרעד ,שיזיוצנַארּפ ןיא קרעװ עלַא יד
 ר א ערעדנַא ןיא ךיוא ןענישרעד יײז ןענייז
 ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַאטימ .ןכַארּפש
 ןוא סעבַאגסױא עשידָאירעּפ עשיזיוצנַארפ
 יקסנישוט דוד :טנכייצעג ."דנַאמ על , גנוטייצ רעד ןופ

 2 .ןפהא רעטוו ןופ

 1562 הוא  ןיא .ןיראשפ ןיא טנשא רעװעקצוש רעד

: == = 

0 
 א פי , 1254 =

 ('טרָאװ רעזנוא, ןופ רָאטקעריד) לעפיצ .י :סטכער ןופ -- ןעמ טעז םוידיזערפ ןיא

 חי ,('גניר-רעטעברַא םייב רעטנעצ-רוטלוק ןופ רעציזרָאפ) ןַאמסקילג .מ

 יקסווָאקַאמ .ל ,ָאמ לדנעמ ,רעוװעקצוס םהרבא ,ןָאמענעל .ל ,רעלדנעהנרָאק

 .קינרוקס .א

' 
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 ץנַארקנעמולב דרַאהנרעב

 עטשרע יד ןוא ןדיי עשיזיוצנַארּפ יד
 (1200 -- 1096) ןנוצציירק יירד

 (טעפרהא ףערעשעה) א ןופ טשעט ר

 ךרָאמנסַאמ רעטשרע : גוצציירק רעטשרע רעד

 (1099--1088) ןז ןַאברוא סטּפױּפ רעד טָאה 1095 רעבמעווָאנ ןט-25 םעד

 ןטשרע םוצ לַאנגיס םעד (615701006-16ע1809) ןַארעּפ-ןָאמרעלק ןיא ןבעגעג
 -טסייג ןוא עכעלטלעוו ןופ סעּפורג עטרינילּפיצסיד יד רעדייא ךָאנ .גוצציירק

 -ַאגרָא-טשינ טיירג ןעוועג ןיוש ןענעז ,טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה םיגיהנמ עכעל

 וצ זיולב טשינ עקידלודעגמוא קרַאטש ,סעקינסַאּפעטסוּפ ןופ תויפונכ עטריזינ

 יו ,רעדנעל-ברעמ יד ןופ גנומענרעטנוא רעסיורג רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ

 ןוא בור ךרוד ךיז ןרעכיײרַאב וצ ךיוא רָאנ ,רעפמעק עכעלטסירק עטשרע יד

 ךיז ייב ןיוש ןביֹוהנָא ךיז לָאז גוצציירק רעד זַא טלָאװעג ןבָאה ייז ...הליזג

 ןבָאה טלָאװעג טשינ רעדָא טלָאזעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןגעק דנַאל ןיא

 -סירעטקַארַאכ רעייז .ברעמ ןופ גנומענרעטנוא רעקידתופתושב רעד ןיא קלח ַא

 עקידנטיײדַאבמוא ןַא ,ןעמונעג קיפיואנביוא ,זיא גנומיטש רעקיזָאד רעד רַאפ שיט

 סרעקינָארכ עכעלטסירק ךיוא יו ,עשידיי ךרוד טלייצרעד טרעוװ סָאװ ,שינעעשעג

 המלש ןופ השעמה רוּפיס ןשיאערבעה םעד ָאד ןריטיצ רימ .ןגוצציירק יד ןופ

 :1140 םורַא ןלעק ןיא ןבירשעג ,ןועמש רב

 -טימ ןוא ןעמוקעג זיא ןיטסירק ַא זַא ,גָאט ַא ןעשעג זיא סע

 עלהפוע ןַא ןפ טעוװאכעגפיוא טָאה יז סָאװ ,זדנַאג ַא טכַארבעג

 עג זיא יז וע ןטעמוא ןפףקפאו היא טגעלב ןחנאו 'ד ןא יא

 ,סעז ריא :רעיײיגייברַאפ ןדעי וצ טגָאזעג טָאה ןיטסירק יד .ןעגנַאג

 ךיא זַא ,טגָאזעג בָאה'כ סָאװ ןענַאטשרַאפ ןײלַא טָאה זדנַאג ָאײד

 טלאמעד 'ןיגטימ ה"א לו יי הא (רפק ןקיק יש שא ןץא לאו

 ףךית וי ספקאז יז ןזא טאטששש ץהפ (םתעטיוא יורק '1/ יט ךןַאװש

 ? גנורעכיזרַאפ רעייא זיא ּוװ :טגָאזעג ןוא זנוא ןגעק טלמַאזרַאפ

 רעפטקיציהקעע רשח .קוק א טא ;ןטישאפ חוש היא שאק גחאיוו

 ןופ ןעמענ המקנ ןלָאז רימ זַא ,ןגױא ערעייא רַאפ טסיה ןיײלַא

 ןדרעוװע ערעיײז טימ ןעמוקעג ןענעז יז ןוא !םיאוש ערעזנוא

 2 .(1) "ןקיליטרַאפ וצ זנוא

 תויח עשירַאנ וליּפַא תעב :ןגָאז טלָאזעג טָאה זדנַאג רעד טימ לשמנ רעד

 עוויסַאּפ יו ןדיי יד זיולב ןביילב ,גנוגעװַאב רענײמעגלַא רעד ןיא ןָא ךיז ןסילש

 יו ןדיי יד ןלַאפַאב וצ ןעוועג ןסיוא ץיוו רעשירעוּפ רעד טָאה ױזַא .רעיושוצ

 ןבָאה רעניוװניא עשיטָאטש עכעלטע ןופ ץוש םעד קנַאד ַא רָאנ :ףָארטש ַא

 .ןענירטנַא וצ ןזיװַאב ךָאנ ןדיי יד לָאמ סָאד
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 ןטנעָאנ םעד ןוא טנייפ ןשינעמלוזומ ןטייוו ןשיווצ ךיילגרַאפ רעקיזָאד רעד

 טטושּפ רַאפ זיולב טשינ ןבָאה ארומ ןסייהעג טָאה ,ןדיי םעד ,רענגעק ןזעיגילער

 ןכיה ןופ רעלגיצציירק יד ןופ רעריפ עכעלטלעוו רַאפ וליפַא רָאנ ,םיצראה םע

 .ָאוינ ןלעוטקעלעטניא

 עכלעזַא ןעגנַאגעגמורַא גוצציירק םוצ ךיז ןטיירג ןתעב ןענעז סלַאפנדעי

 יב סָאד ןענעײל רימ יו ,ןָאיַאוב ןופ דירפטָאג טשריפ םעד עגונב ןעגנַאלק

 :טעמש רב המלש

 פטשריפ רעטנשקעעגנייא ןַא ןענַאטשעגפיוא ןיא טפיצ השנע- ןיא

 ןעטשא -- ןאשוו ןףירעט ?אז ןייפעג ןיז - - דירּפטָאג ןעמָאנ ןטײמ

 וצ ץיטשוצוצ (12 ,4 עשוה) טריפרַאפ טָאה תונז ןופ טסיײג רעד

 ששרעדנַא טשינ העובשש עזייב ַא ןבעגעגּפָא טָאה רע .רעטירציירק יד

 טופפ טו האפ ןעמענ וצ המקנ "װ ירא געוװ ןיא ןזַאל וצ ךיז

 3" ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,ןדעי ןופ ןוא לארשי ןופ טולב ןיא

 יש ןשוששע ןיא םתש ןהא ,טי2פו דירש ןיק ןחָאלוצרעביא טשינ

 2 .(2) המיח אלמ זנוא

 -נייה רעזייק םוצ ןדנָאװעג ןדיי עשטייד יד ךיז ןבָאה קידנּפעלשּפָא טשינ

 ןופ ;עילַאטיא -ןופצ ןיא ןעוועג טלָאמעד דָארג זיא סָאװ ,(1106--1056) ןץש ךיר

 טשריפ ןקיציה םעד ןופ טגנַאלרַאפ ןפוא םענעסָאלשטנַא ןַא ףיוא רע טָאה טרָאד

 תוליהק עשידיי יד .ור ןיא ןדיי יד ןזָאל וצ ,ןלַאסַאװו עקירעביא עלַא ןופ ךיוא יו

 ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד :עציטש-טלעג טימ רָאנ ןעמוקעגּפָא לָאמ סָאד ןענעז

 יז יוװ ױזַא טייקרעכיז רעויטַאלער רעייז תמחמ ןבעל ןוא בייל ןרַאפ זיילסיוא

 -טלעג עכעלנע ףיוא .גוצסגירק ןופ תונכס יד ןיא וויטקַא טשינ ךיז ןקילײטַאב

 רעקידערּפ-גוצציירק ןרַאפ ךיוא טמיטשעגוצ תוליהק עשידיי יד ןבָאה ןתובייחתה

 -גוצציירק עטריזינַאגרָא ערעדנַא רַאפ ךיוא ךעלנײשרַאו ןוא ןעימַא ןופ רעיּפ

 .תונחמ

 עכלעזַא ץיּפש רעייז ןיא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,תויפונכ עדליו יד רעבָא

 רָאנ ןלעפַאב ערעײז ןפרָאװעגרעטנוא ךיז ןוא ןעגנימייל ןָאפ ָאכימע יו ןשטנעמ

 ךיז ןבָאה ,ןטקניטסניא ערעייז טעװעמַאהעג טשינ ןבָאה םיגיהנמ יד לפיוו ףיוא

 ןיז ןיא טַאהעג ןבָאה ייז :טלעג-דחוש רעדָא טלעג-זיילסיוא טימ טנגונגַאב טשינ

 ררוד רָאנ ,ןגעמרַאפ ןשידיי ןופ לייט ַא טימ טשינ ןלעטשוצנדירפוצ ךיז

 .ץלַא ןעמענוצוצ ביור ןוא דרָאמ

 יד ךרוד טריפעגסיוא ,תוטיחש-ןדיי יד סָאװ ,קידנרעלַאב גונעג זיא סע

 געוו ןכעלטנגייא ןפיוא טשינ ןעמוקעגרָאפ ןענעז רערָאפצײרק תונחמ עדליוו

 ןוא סעטַאד יד ןופ רדס םעד ןטכַארטַאב וצ גונעג זיא'ס .דנַאל ןקילייה םוצ

 -ןופצ וצ םדוק ןגיוווַאב ךיז ןבָאה סעדנַאב יד זַא ןייטשרַאפ וצ ידכ ,ןטפַאשטרָא

 -עקלעפַאב-ספרָאד רעמערָא רעד ןיא טּפָאהעג ןבָאה ייז :ןופצ וצ רעדָא ברעמ

 -לעפ-רעקַא עריא ןופ לייט ַא ןריולרַאפ גנוציילפרַאפ ַא בילוצ טָאה סָאװ ,גנור

 ..יסרעייגטימ ןעניפעג וצ ,רעד

 ,רעייפוע :דנַאל-ןייהר ןיא תופידר-ןדיי ןופ ןליפשייב ָאד טגנערב רבחמ רעד|ו

 .ןןלעק ,ץניימ ,סמרָאװ

/ 
 ײ
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 יד ןופ םישעמ-ליורג יד ןענָאמרעד וצ רעדָא ןביײרשַאב וצ קירעביא זיא סע

 ףעיורפ ןוא םינקז ךיוא ,עלַא דישרעטנוא ןָא טעדרָאמעג ןבָאה סָאװ ,םיחצור

 -ציירק ןטשרע ןתעב ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןיא גנורעדנע ענעדײשטנַא יד

 רעדרעמ יד ןופ עיזַאטנַאפ רעשיטסידַאס רעד ןופ אצוי לעוּפ ןייק טשינ זיא גוצ

 ַא זיא יז :תונברק עטקעריד רעטנזיױט יד ןופ ץנעװקעסנָאק ןייק טשינ ןוא

 עיצַאלָאיא רעכעלטפַאשלעזעג טלָאמעד רעטלעטשעגנייא רעד ןופ ץנעװקעסנָאק

 ןענעז ןבעלנעמַאזוצ ןכעלדירפ ןופ רעטרעדנוהרָאי ןוא תורוד ךָאנ .ןדיי יד ןופ

 רעביירש ּרעשיזיוצנַארפ רעד .עדמערפ יו ןרָאװעג טלּפמעטשעג לָאמ ַא רַאפ ןדיי יד

 ןגעוו טכירַאב ןייז ןיא ןענָאמרעד וצ רעטשרע רעד זיא 1061 טסמ 1009606
 -ָאװעג רעלוּפָאּפ לענש םעד ,ןאור ןיא ןדיי יד ףיוא רעלגוצציירק יד ןופ ןלַאפרעביא

 טקנוּפ ןענעז םוטנטסירק ןופ םיאנוש עטסקינייוועניא יוװ ןדיי יד : ךיילגרַאפ םענער

 ןקיטכערַאב וצ ידכ .רענעמלוזומ יד ,םיאנוש עקידנסיורד יד יװ ךעלרעפעג ױזַא

 :ןאור ןיא טרעלקרעד ןבָאה רערָאפציײרק יד ןלָאז ,ןדיי ןגעק הפידר רעייז

 שטאג ןעעק ןפטעק וצ יחפ .חרזמ ןַיק שתאלקשוש ךןו שיװ רויט

 ןגעהא עהשוא האפ ,אד חי ןעניפעג שע יו יחאש רשפא ים צעש

 49) . .ןפשג האש ןאק שאו .טאע ןופ שם טוש עשסעהש יז ;ןזי-

 רעייז ךיז טרזח טנעמוגרַא רעקיזָאד רעד סָאװ טקַאפ םעד ףיוא -- עיציזָאּפ

 :ןועמש רב המלש רעקינָארכ םייב רעביא טּפָא

 -מָאק עטפַאהרעלעפ ַא יװ ןצַאשוצּפָא טשינ ןוא -- ןזייווּוצנָא יאדכ זיא סע

 !ה ןיא טפעטששעפא ךה"ה ופאה טשעפעט ייהק יש יד תשפ

 :ך"ז ןש ווצ ןשעומש יז טעקפ קה יי טניההעג ןפאה סע וו טעטש

 ןקילײה םוצ ןעמוקוצוצ ידכ ,געוו ןטייװ ַא ןיא ךיז ןזָאל רימ ,טעז

 זנוא ןשיווצ ,ָאד ןוא ,םילאעמששי יד ןיא ןייז וצ םקונ ךיז ןוא רבק

 טכַארבעגמוא ןקידלושמוא ןַא (ןסוזעי) םיא ןבָאה סָאװ ,ז" ןעניוװו

 ,קשַאפ א שי ןופ ןק'לישראשפ יד טאש ןהא שוק 'טק צי יהושע ןוא

 ,(5 ,83 םילהת) לארשי ןעמָאנ רעד ןרעוו טכַאדעג טשינ לָאז רעמ זַא

 .(4) ןבױלג רעזנוא ןעמעננַא ןוא ןכיילגסרעזנוא ןרעוװ יז ןקלָאז רעדָא

 -ערּפ רעמ רערָאפצײרק ןופ גנוניימ יד טרעוװ ןרעדנַא םוצ לָאמ ןייא ןופ

 :ךעלטנייפ ןוא זיצ

 דוצ ןעמונעג ייז ןבָאה ,טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ייז יװ םעדכָאנ

 רימ ןציה סָאװ; :קידנגָאז ,קלָאפ סטָאג ןגעק פעלק עזייב ןטכַארט

 הרי ןפ טנעשג רעד ןיא ש?אעמושי יד טימ גירק םומ יש ןז

 זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ,זתא ןבעל ,ָאד טשינ ךיז טניפעג יצ ?םילש

 ןעגנָאהעגפיוא וליפַא ןבָאה תובא סנעמעוו ןוא ןבױלג רעזנוא הזבמ

 ןלָאז סָאװ רַאפ ?ןבעל ץזָאל יז רימ ןלָאז סָאװ רַאפ ?טָאג רעזנוא

 -נָא ןַא ןכַאמ דרעוװע רעזנוא לָאז ?זנוא ןשיװצ ןציז ןזָאל ײז רימ

 רעטייוו ןזָאל ךיז רימ ןלעװ ךָאנרעד ןוא ,פעק ערעיז טימ בייה

 (5) "געו רעזנוא ןײיג

 דצמ טנַאה רעטיירב טימ גנוציטשרעטנוא ןעמוקַאב ןוא רעוװעג ךס ַא טגָאמרַאפ

 טָאה טועימ רעשידיי רעד .ןטעטירָאטױא עכעלטלעוו ןוא עכעלטסייג עקיטרָא יד

 ןבָאה יז ;טכַאמרעבױא עקידנקירדרעד ַא טציזַאב ןבָאה רערָאפצײרק יד
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 ןקיליוויירפ ןופ לַאװסיוא ןקיטומ ַא ןיא רָאנ הרובג ןייז ןזײװסױרַא בורל טנָאקעג

 .דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא ןיא ןטלעז גונעג ,טיוט

 -נעמעננָא ,רעטרעוו ןיא טקירדעגסיוא דנַאטשרעדיװ רעד ךיז טָאה רַאפרעד

 טלָאװ ןטסקעט עטריטיצ יד ןיא ןעוו .ןקורדסיוא עכעלטנייפ ןוא עקרַאטש קיד

 טַאהעג ןיוש רימ ןטלָאװ ,טרעדלימעג לסיב ַא ןעוועג טשינ גנוצעזרעביא יד

 שרעדנַא טשינ ןפורעגנָא סוזעי טרעוו טסקעט ןשיאערבעה ןיא .עיצַארטסוליא ןַא

 -ציירק יד ,"האמוט ןופ רעסַאװא -- דמש רעד ,"רזממ, רעדָא *רענעגנָאהעג, יו

 ."זיוהדנַאש סָאדק -- עכריק עכעלטסירק יד ,"עקידנעשזדנָאלב, -- רערָאּפ

 -ַאדילָאס רעשידיי ןופ ףרווװרָאפ רעד זיא גוצציירק ןופ ביײהנָא םייב ביוא

 ןבָאה ,טקיטכערַאב טשינ סיוכרוד ןעוװעג אנוש ןקידנסיורד ןטימ טייקשיר

 ןבעג טנָאקעג טשינ גוצציירק ןופ ןכייצ ןרעטנוא עטריפעגסיוא תוטיחש-ןדיי יד

 טלדנַאהעג ךיז טָאה הליחתכל .טײקשירַאדילָאס יד טָא יװ טַאטלוזער ןרעדנַא ןייק

 עדליו יד ןופ רענגעק יװ ןטָארטעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןקילָאטַאק עטוג ןגעוו

 -סױרַא טייהנגעלעג יד טלעפעגסיוא רעבָא טָאה ןדיי יד ;סעדנַאב-רערָאפציײרק

 -עטש רעיײז טקירדעגסיוא ןבָאה ייז .םישעמ טימ טײקשירַאדילָאס יד ןזייווּוצ

 -עגנָא ךיז טָאה טייהנגעלעג יד .רעטרעוװ טימ רָאנ רעיושוצ עטייוו ןופ גנול

 (גטענ1סמס טסמ 161זמ1מ96מ) ןעגנימייל ןָאפ ָאכימע ןופ תויפונכ יד ןעוו ןטָאב
 ןטסירק עשירַאגנוא יד ןגעק ןריפוצכרוד טיירגעג ךיז ןבָאה ,ןכיילג סנייז ןוא

 ןכרוד רעבָא ןענעז ,דנַאל ןייהר ןיא ןדיי יד ןגעק יוװ ,תוטיחש ןוא םישעמ-ביור

 -ָארכ רעשידיי רעד ןעוו .רעקיטש ףיוא ןרָאװעג טּפַאלקעצ רעטילימ ןשירַאגנוא

 זַא :ףמוירט טימ וצ רע טיג ,הנושמ התימ רעייז ןגעוו טלייצרעד רעביירש-קינ

 טשינ טָאה רע ,טייקיטכערעג סטָאג ןופ זייװַאב ַא ךעלרעּפמײשַאב רע טעז ָאד

 .לארשי יבגל ןעגנַאגַאב זיא'מ סָאװ תולווע יד ףָארטש ַא ןָא טזָאלעג

 ; גוצציירק רעטייווצ רעד

 ַאורעלק ןופ דרַאנרעב ןוא ינילק ןופ רעיּפ

 רערעדנַא רעד ןופ ,תופידר-ןדיי -- דנַאל-ןייהר ןיא רקיע רעד -- טייז ןייא ןופ

 רעשידי רעד יבגל גנולעטש רעד ןגעװ ןעגנוניימ עלעיּפיצנירּפ רעבָא טייז

 -שווַאב-גוצציירק רעד ןופ קילבנָא ןיא הביבס רעכעלטסירק רעד ןיא טייהרעדנימ

 רעטרעּפמולעגמוא רעד יוװ שרעדנַא ,קידנטכילפרַאפ ןײמעגלַא זיא סָאװ ,גנוג

 ןבָאה סעּפורג-גוצציירק עטשרע יד ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןכלעוו ףיוא ,טנעמוגרַא

 יד ןגעק ןפמעק וצ םיקחרמ יד ןיא זיב ןטרַאװ סָאװ ךָאנ :טציטשעג םיא

 עשידיי טרָא ןפיוא ָאד ןיוש ןבָאה רימ זַא ,םוטנטסירק ןופ רענגעק עשינעמלוזומ

 ןוא ןעגנוטכַארטַאב עטריצילּפמָאק רעמ וצ ןעמוק טציא .ןפמעקַאב וצ רענגעק

 -ַאב ייוצ ךרוד ךעלכעזטּפױה ןרָאװעג טעדנירגַאב ןענעז סָאװ ,סעיצּפעצנָאק

 (1156--1092) ינילק ןופ רעיּפ :טייצ רענעי ןופ רעקנעד עכעלטסירק עקידנטייד

 גנולעטש עטנַארעלָאטמוא ,עפרַאש יד .(1153 - 1090) ָאװרעלק ןופ דרַאנרעב ןוא
 .ינילק ןופ טאבא םעד ךרוד ןטָארטרַאפ טרעוו

 טַאטלוזער ַא רַאפ טַאהעג ןבָאה גוצציירק ןטייוצ םוצ ןעגנוטיירגוצ יד

 -עגלַא ןייז סיוא רע טקירד טז יאול גינעק ןשיזיוצנַארפ םוצ ווירב ַא ןיא

 גוצציירק רעד זַא ,טסעפ רע טלעטש לכ-םדוק .םינינע יד עגונב גנוניימ עניימ
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 ןָאק סע רעװ :טייהשטנעמ רעקידברעמ רעצנַאג רעד ןופ שטנווװ ַא ןרָאװעג זיא
 תוכייש ןייז ןזייװַאב ןפוא זיא'ס ןכלעוו ףיוא ףרַאד ,ןקילײטַאב טקעריד טשינ ךיז
 -עירעטַאמ יד ף וא ןָא ינילק ןופ רעיּפ טזייוו סגעוו ןייא ןיא .רערָאפציירק יד וצ

 .ןעגנערב רערָאפציײירק יד סָאװ תונברק על

 ןיא ןקילײטַאב ךעלנעזרעּפ ךיז קידנענעק טשינ זַא ,גנורעלקרעד ַא ךָאנ)

 תונברק יד ףיוא ןָא טזיוו רע .תוצע ןוא תוליפת טימ רע טפלעה ,גוצציירק

 ,סנבעל ענעגייא יד הנכס ןיא ןלעטש ,ןעגנערב ,ךייר ןוא םערָא ,עלַא סָאװ

 ץוחמ ןעייטש ןדיי יד רָאנ ,דנַאלמיײה סָאד ןוא תוחּפשמ ,ןעמייה יד ןזָאלרַאפ

 .(הנחמל

 ומשה ידפ זנאל ט"יה א ןיא ף(וז ןפעלאפ וצ השפא טצװ סאו

 תעב ,הנומא רעכעקפשיוק רעד ןופ םץאנוש יד טימ ןטקאה וצ

 העעהע ?"5 ןענעװ סאש ןא :עטיועתשטפשל7 ןץוצ ענעפאלעגשיהא יז

 םתאה .טשאנעש עט וה ןיא טשי-ו ך"ז ןעעיפעק .שעעצאוטש .ח ןופ

 קידהפצוח ןוא ןפָא טפַארטשַאבמוא ןצומשַאב "יז ,זנוא ןשיווצ ָאד

 סיפ יד טימ ןטערט ,ןטנעמַארקַאס עכעלטסירק עלַא ןוא ןסוטסירק

 םטאה ןרעטשי טאפ ןקיוו ששאל ?אז "הא יו ?תפש 'ד שנשז קא

 יח ןחפ ןוא ןשוששי רק ןופ שאאווש עטשסשלהע יח .ש יה תשפ .רעטמיק

 . 0 התשפו שש ןשש ךויװ ןכעק ,ןטסירק

 ;תי 0 רו שטופ 2 טשעש ןשפעטאהאש יח ןשאש שש הי ח תשפ

 ?י'פ9 ןיא ןוא הלותפ א ןופ ןורפעג זיא סוטסירק זא הדומ ןענעז

 רהששא אז ןַשאא שיפשוש זשתא שא טז ןשנעװ שעוטװ יא שא ןפוז

 קפוסמ ןענעז וא ..ןוז סטָאג יװ טא טַאג ַא יװ טשינ םיא יד ןענעק

 ףאמ ןהמ וש עפיוו ףיוא זיא .ששתמו תחת ןחא טשיוש אז ןוא

 -ײש ַא טָאה סָאװ טשינרַאג לבקמ טשינ ןענעז סָאוװ ,ןדיי יד ןסַאה

 יח ףא ןפראוו ןוא ןשישג ןפעקטשיוהק ןוא ןשוטשיוק רט זופ

 יד ןזיילסיוא ןופ ןטנעמַארקַאס עלַא א טפַאשרעטומ עשהלותב

 ?ייז ןופ ןטָאפשש ןוא ןקיצומשַאב ,פָא ײז ןפרַאװ ט"השטנעמ

 ףשק ןופ רהמשתתשש יח ןפהאוש ןצ יהפ שש שאד גאז שא

 שאד וצ שיזה שא שירה ;שרש השוז ראפ ןששיװהק יז הפ טשוא

 טאש רשהש השָאע ןופ ששי ןײא טעאז הש ןשש ,איפש רשח יד שא מ

 ןזָאל ךימ טעװ טָאג ,ןעמוק ןגעקטנַא רימ טעוװ דָאנעג ןימ ןופ

 קלאפ ן'יש יןפ ." ושששאו שש עה טשיו ףרערש וש עטיק ףיוא ןשז

 ?אז ןעמ טשינ ?יװ שאג .02011959 שילשחת) ןשעלראפ טשו לז

 -רעפיא ןשאז י"ח האש .ןונישקהאפ ןשאזו יח .שעקהאפ ןצנאו ןוא

 ישמח רעװ "וה הפהח רושהעטעהק ןאא שי הויע עקעשעהע ראפ ןא עף

 הע "וה רעלפע דיא שאו ןפעק א האפ ןיק רעש ןיד ןופ רשװ

 .(6) טױט

 ןעגנוטכַארטַאב ענייז ןיא ןטלַאהעג ינילק ןופ רעיּפ ךיז טָאה טציא זיב

 טירש עשיטקַארּפ ןיא ןיוש טייג טציא רעבָא .ךַאלפ רעשיגָאלָאעט רעד ףיוא

 עלעוטקַא טשרמולכ ךרוד ןקיטכערַאב וצ ייז טשינ ךיז רע טסואימ ,ןדיי יד ןגעק

 : ןעגנוגנידַאב
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 ,טעגרהעג ןרעוו ןלָאז יז טשינ ךיא רעדָאפ ןעמונעג טערקנַאק
 רעייז ןכערּפשטנַא לָאז ףָארטש רעיז םעד ףױא רָאנ ײטשַאב ךיא

 -ַאפ זיא יצ ,םיסרוקיּפַא עקיזָאד יד ןפָארטשאב וצ ידכ ןוא .דניז

 טפור ןוא דניז יד טלייטרוארַאפ סָאװ ,יד יװ המקנ ערעסעב ַא ןַאר

 ןעמענוצ ייז ייב לָאז ןעמ רשוי ןייק טשינ זיא יצ ?עביל סױרַא

 זַא ?לדניוװש טימ ןברָאװרע- ךעלרעמוא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד

 -עוועטרַאהרַאפ יב יװ ךָאנ רעגרע -- םיבנג ייב יו ייז ייב לָאז ןעמ

 ?בױר סםעד ןסײרסױרַא -- םיבנג עטפָארטשַאבמוא טציא זיב ןוא עט

 -דנַאל רעד קנַאד ַא טשינ לייו ,טנַאקַאב טוג זיא גָאז ךיא סָאװ סָאד

 ןַא קנַאד ַא טשינ ןוא ץעזעג םעד קנַאד ַא טשינ ,טפַאשטריװ

 סרעייש ערעייז ןָא יז ןליפ ךַאפ ןקיצונ ןוא ןקידובכב ןרעדנַא

 ,תושההמ טיש שרעטש יש יד ,ןַײװ פימ סרעלעק יד ,ןראק טימ

 ,טגָאזעג יװ ,סָאװ סעד קנַאד ַא רָאנ ,רעבליז ןוא דלַאג ןָא ןעלמַאז

 ּפָא ןפיוק ייז רעדָא ,תועיבצ ךרוד ןטסירק יד ןופ סױא ןרַאנ יז

 ...קיליב טאפש ראפ תורוחס ערעײט עטעבנגעג סרעבױר יב

 היא חוה שע עשיח  טנעפראווהעד זיפ יד טשװ שורא "וזחא

 ןרעװ טרעלעמשרַאפ לסיב ַא ךָאד ,ןעמונעגקירוצ ןצנַאג ןיא טשינ

 םעד ןסוטסירק וצ עביל סױא סָאװ ,תוליײח עכעלטסירק יד ןוא

 ןצ ףירא ץיושפההש ן"יק טשענ ןוא טקעג ןַײק טשינ ןראפש ,ראה

 -רעד טכעלש יד ןענױש טשינ ךױא ןקָאז ,ןענעצַארַאס יד ןפמעקַאב

 שעאא .שש7 יח שא געמ ןפעק שאד .תװדצוא עשיז- ענעבראוו

 עמעהא יח יופ .שעשטעשעקעווא ןרעװ יה יב ףראד טקעג סָאד

 שאו ריש עק ןוד יח ןןפ טלעק ןפרהוז טציפשרעשנוא ,ןטסירק

 שאד - ןששעטאהאש עקיורטפַא יז ןופ שפצוה רעװ טשעק ןפמעק

 ןסוטש הק ןצ עאיע ש"וא ןשיושעג .ןינעק רעקידענג ;ריד ךיא בָאה

 שש .+ הא .םשפעקששיפק התשחה וצ ןוא היד ןצ ע3:2 סא ןוא

 ןופ ןקיו השק ךןקיבא זיאש ןא ןַײמכ ןא שיראנ ןעוושק טלָאװ

 קיהיוזש ןפששחװ האש .גוצ הענלעו ןעמוופ םעד האפ ןא טָאג

 ףעהעטעהג ךאז א ןיא טאז .ךַיז ןרעיטשאב רעטיג עכעלטסירק

 100 עקיאפהקעועא 'ד ןהפ טלעק ןרעװ ןגױצעגנײרא סאמ

 ןבָאה ,טקידערּפעג טָאה ינילק ןופ רעיּפ סָאװ ,דישרעטנוא *ןלעדייא, םעד ןיא

 -ַאב טלָאזעג ייז ןבָאה ױזַאיװ .ןבילקעגרעדנַאנופ טשינ ךיז ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד

 ןרעוװו ,ןענעצַארַאס יד יװ םיאנוש ערעגרע תמאב ןענעז ייז ביוא ,ןדיי יד זַא ,ןעמענ

 םורַא ױזַא ?ןענעצַארַאס יד ןגעק רעטייו המחלמ יד טריפ ןעמ תעב ,טניושעג

 ןגעוו ,תופידר-ןדיי וצ ןעמוקעג -- ץורית ןטלַא םעד טימ ץלַא -- רעדיוו זיא

 :טליײצרעד בקעי רב םירפא רעקינָארכ רעשיאערבעה רעד עכלעוו

 .לארשי טפדורעג ןוא םיאנוש יד ןעמוקעג ןענעז ,1146 רָאי ןיא

 ןטוא רקיוששש א ף"ױא טָאה ,ךאנָאמ א ,ףלָאדוד רענימעג ךעד

 ףטה יה ?ארשי ןגעק ןענאטשעגפיוא זיא רע ,ןדיי יד טפדורעג

 קוש רפ ןופ ןעמוקעג .טכינראפ עא ןקיטשרעד ,ןקיליטרַאפ וצ !דכ

 = היי שאא םע לָאו טָאג - דנַאלשטײד ןײק ןגױצעג רע זיא ךײר
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 ןעמ .ץיירק ַא טימ יײז ןענעכיײצַאב ןוא ןטסירק ןריברעוו וצ ידכ

 ןעגנַאגעגמורַא זיא רע ליױו ,רעקידערּפ-ץיירק ןפורעג םיא טָאה
 יד ןגעק ןפמעק םילשורי ןייק ןזָאל ךיז לָאז ןעמ טנשרדעג ןוא
 .םילאעמשי

 זייב סָאדלַא טדערעגסױא רע טָאה ןעמוקעג זיא רע ןיהּוװ
 יד זנוא ןגעק טציירעג ןוא רעדנעל עלַא ןיא ןדיי עלַא ןגעק
 יד ןיא םקונ ךיז טיז טשרעוצ, :קידנגָאז ,טניה 'יד ןוא ןעגנַאלש

 ןיא טייג רעטעפש ןוא ,ךיא ןשיװצ ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיאנוש

 .םילאעמשי יד ןגעק טכַאלש

 ,ןעגנַאגעצ זנוא זיא ץרַאה סָאד ןוא טרעהעג סָאד ןבָאה רימ
 רעקיבייא רעד ...רעלַאפנָא ןופ סעכ ןרַאפ ןלַאפעג זיא טומ רעזנוא

 טָאה דסח סױרג ןייז טימ ןוא טעבעג רעזנוא טרעהעגסיוא טָאה

 טַאה שינעעזרַאפ םענעי ךָאנ ןוא ןעמוקַאב תונמחר זנא ףױא רע

 עטסערג יד ןופ םענייא ,ךַאנָאמ ןקידרעוו ןרעדנַא ןַא טקישעג רע
 סע ןוא ץעזעג סָאד טנָאקעג טָאה סָאװ ,עלַא ןופ עטסנעעזעגנָא ןוא

 ןיא ָאװרעלק ןופ ...רַאנרעב ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ;ןענַאטשרַאפ

 טָא ןוא גהנמ רעיז טױל טקידערפעג טָאה רע ךױא .ךיירקנַארפ

 טייז רעיא ןופ ןייש זיא'ס, :קלָאפ םוצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ
 טריר סע רעװ רעבָא ;םילאעמשי יד ןגעק ןעיצ טליװ ריא סָאװ

 -עלע ,דניז ַאזַא רע טײגַאב ,ןבעל ןייז ןבױר וצ םיא ידכ ,די ַא ןָא

 טָאה סָאװ ,ףלָאדור דימלת ןיימ .ןילַא ןסוטסירק ןָא טריר רע ײה
 טייטש סע לייוו ;טנשרדעג שלַאפ טָאה ,ןקיליטרַאפ וצ ייז טנשרדעג
 ןימ ידכ ,ייז וטסלָאז ןענעגרה טשינ :םילהת ןיא ײז ןגעוו ךָאד

 דובכ ּפָא ןביג עלַא .(12 ,59 םילהת) ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ לָאז קלָאפ

 טנַאקעג טשינ טָאה רענייק ןוא ,ןקילייה ַא יװ ,ךַאנָאמ ןקיזָאד םעד

 דיי יד תבוטל טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,ןטוג םעד רַאפ זַא ןגָאז
 טרעהעג ןבָאה יז יװ םעד ךָאנ .דחוש ןעמונעג ןבָאה רע לָאז

 ןגעק רענעלּפ עשיחצור יד ןפרָאװרַאפ ליפ ןבָאה ,רעטרעוו עכלעזַא

 רַאפ ףױקסױא יו ןבעגעג ןגעמרַאפ רעזנוא ךױא ןבָאה רימ .זנוא

 ןוא ןעועג ליצמ ז-נוא טָאה רעקיבײא רעד ליױו בעל רעזדנוא

 טגנַאלרַאפ זתא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ;דנַאל ןיא ןביילב טזָאלעג
 .טגָאזעגּפָא טשינ (רעקלעפ יד) יז רימ ןבָאה ,דלָאג ןוא רעבליז

 טסשינ זנוא (ָאװרעלק ןופ דרַאנרעב) םיא לָאז רעפעשַאב רעזנוא ןעוו

 לארשי ןפ טלָאװ ,וירב ערעטעּפש ענייז טימ ןקישוצ ןעוועג

 .(8) טילפו דירש ןייק ןבילבעג טשינ

 -ָארכ רעד טדער סע עכלעװ ןגעװ ,ָאװרעלק ןופ דרַאנרעב ןופ ווירב יד

 ךָאנ ןדיי ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ןיא ןענעז ,ןָאב ןופ בקעי רב םירפא רעקינ

 ,טכירַאב ןשיאערבעה םעד טיול ןייז רעשמ טנָאקעג ךיז טלָאװ ןעמ יו רעקרַאטש

 ,ינילק ןופ רעיּפ ןופ גנולעטש רעד ןגעק קימעלָאּפ עפרַאש ַא טרפב ןגָאמרַאפ ייז

 :טנָאמרעד שוריפב טשינ טרעוו ןעמָאנ ןייז םגה

 רימ טימ ןעמַאװצ ןוא ,רעדירב ,ךיײא ךיא ןרָאװ ,סנקירעביא

 ןבָאה ריא טפרַאד טסייג ןדעי וצ טשינ זַא ,םיחילש סטָאג ךױא
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 סטָאג ײװ ,ןעמענרַאפ וצ דיירפ ַא זנוא רַאפ ןעוועג זיא'ס .יױרטוצ

 לכש רעד ךױא קיטױנ דימת רעבָא זיא'ס ,ךייא ןיא טנערב גנוראג

 שש ףא ןוא יו ןטײפ טשינ עמ ףרַאד ןדיי יד ןפדור טשינ .רשיה

 רעקילײה רעד ןיא ןבירשעג םעד ןגעוו זיא סע .ןגָאירַאפ ײז טשינ

 ןיא ןשוש 7 תהאיפו א האפ ןעק ןעמ סָאװ םסײװ ךיא .טפירש

 = םפאאק יא ןשאז - ואל ךימ טעװ טָאג; :ןדײי יד טעװ םילהת

 ץקלַאה ן'מ יוכ ." וטסלַאז ןעגרה טשינ :רערעױק עניימ ףױא ןעז

 ,םינמיס עקידעבעל זנוא רַאפ ןענעז ײז ."ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ לָאז

 יש היפש י"ד ןשנשו האפהשח .ראה העשזנוא ןופ ןדייל יד ןזיירואב סָאװ

 שי אב ףאהשוש עטפעהעק יז ןח"ל יד תעב לײװ ;םוטעמוא

 ןאג השײ הטח .השתש= השחמחא ךקפ ן"יז תודע ?"ז ןקָאז ,ךערברַאפ

 יש 78 ףאק ןפקעװ םעח ןיא וצ .עכריק יה ,ןירענדער יד

 שוא הא .השח וא "יד ףראו ןוא ,טּכאמ ןייז ט"מ יד ?סײרטעצע

 ןעושז יי ןעושששע תתמאח ךיא "הא .((12 ןוא וו ,59 םילהת) *דליש

 רעטנוא תודבע רעטרַאה ןיא ךיז ןעניפעג ,טקירעדינרעד ,טיירפשעצ

 יי יד ;ןושקשא= שחועס רעװ וצ ךױ קעװ יד .ןטשריפ עּכעלטסירק

 ,ןרעקקירוצ ךיז ןלעװ רעקלעפ עלַא ןעוו ףוס םוצ .ןפלעה יז טעװ

 יד וצ) חילש רעד טגָאז ,ןרעװ ןפלָאהעג לארשי ץנַאג ךױא טעװ

 .9) 26 ןוא 25 בת ,השמרהה

 ןוא עטצעל יד טימ טייז ןייא ןופ ןדיי יד ןכילגרַאפ טָאה ינילק ןופ רעיּפ

 עדיב :ןענעצַארַאס יד טימ רערעדנַא רעד ןופ ,ןטסירק יד ןשיוװצ עטסקידלפש

 -רעלק ןופ רַאנרעב .ןדיי יד תבוטל טשינ ןלַאפעגסיוא ךיילגרַאפ רעד זיא לָאמ

 -רעױּפַאק ַא וצ רעבָא טמוק ,ךיילגרַאפ ןטלּפָאד םעד אקווד רעטנוא טּפַאכ ָאװ

 : ריפסיוא ןקיד

 ןעהטו וש טי ק א שהאז ןוש טקאפ סשד ןױש גיהושהאפ ךיא

 יה יח רשעהע טשעק והעפוװ עכעלטסיוק ךיז ןעמענַאד .אטשינ

 ןןטיה ךוא ןטש'וק ןפוװנַא 7758 י"ד ןעמ געמ יצ קפס אזַא זיאס

 יד והשא ןמ רקוע ןשמ לָאז ןד" יד ןעװ .ןדי עטדמשעג רעכיג

 עטגָאזעגוצ םימיה ץק ףױא יד ןסקַאװסױא טעװ עשז-ןענַאװ ןופ

 -רַאפ טזומעג ןעמ טלָאװ רענידנצעג יד וליפַא ?גנורעדנע יד ,העושי

 ײז ןפ לָאז ןעמ ןעוו ,דרעווש ַא טימ ןפמעקַאב רעדייא ןגָארט

 -עגפרא ןעשװ יד י"ה יחא ,טציא רעבא .טראוורעד סּכעלנע ןבָאה

 טשינ ןגָארט סָאװ ,יד זַא רשוי ַא זיא ,חוכ טימ זנוא ןגעק ןענַאטש

 ןצ יה טקוופ ןרעפטועמפא יז הוכ טימ ןקָאז ;זרעװש א טסיזמוא

 -עלטסירק רעד וצ ךױא טרעהעג ױזַא ,עקינעפשרעדיוו יד ןעמױצ

 ןפראװעעדעטא ךד ןּבָאה סָאװ יד ןענױש וצ .טייקדלימ רעכ

 ,גנונעפַאה "7 ןץא ץעזעג סָאד טמוק סע ןעמעוװ ןופ ,יד טרפב

 -סירכ טמַאטש סע ןעמעוװו ןופ ןוא תובָא יד ןופ סױרַא ןעמוק סָאװ

 4000 ..עתעתרח ףױא ןיװ רע לָאז טשטנעבעג ,סוט

 רעיּפ טגערפעג טָאה -- ?? רעלגוצציירק יד ןלעטשנגעק ךיז ןָאק רעוװ;

 טשינ סָאד ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד רָאנ ןעוועג סע ןענעז ןתמא רעד ןיא .ינילק ןופ

 סָאװ יד דָארג זַא ,ןזיװַאב טָאה גוצציירק ןטשרע ןופ גנורַאפרעד יד .טנָאקעג
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 דיי יד ףיוא טריבָארּפסױא הליחתכל ,ןדרעװש ערעייז ןופ טייקפרַאש יד ןבָאה

 -ָאמרעד טשינ .הלּפמ עטסיוו ַא ןטילעג ןרַאפעג עטסנרע עטשרע יד ייב ןבָאה

 םוצ גנוטיירגוצ עקיסעמלגער יד קידנצַאשּפָא רָאנ ,ןדיי יד ןליפַא ךָאנ קידנענ

 רעד ןעוועג םרוג טייהנגעלעג רעד ייב טָאה סע סָאװ ,הלהב יד ןוא גוצציירק

 ןופ ליּפשייב ןקידארומ םעד רַאפ ָאוורעלק ןופ רַאנרעב טנרָאװ ,ףלָאדור ךַאנָאמ

 טָאה תורוש יד ןשיווצ ןופ ;1096 רָאי ןופ רעריפציירק עטרינילּפיצסידמוא יד

 ןבָאה ייז ךיוא :גנונערָאװ עקידנעָארד יד ןענעײלסױרַא ךעלטייד טזָאלעג ךיז

 ןופ רַאנרעב םגה !ליּפשיײיב רעייז ךָאנ טשינ טוט ;לארשי טפדורעג קידתונמחרבמוא

 ,רָאי 1096 ןיא ןעשעג זיא'ס יװ ,דָאב-טולב ַא ןדיימוצסיוא ןעגנולעג זיא ָאוורעלק

 יינספיוא ןבָאה סָאװ ,ןסעצסקע ןעמוקעג דנַאטשוצ רעטרע עסיוועג ןיא ךָאד ןענעז

 גנוגעווַאב -גוצציירק יד ןדנוברַאפ ןדיי יד ןופ ןיײזטסּוװַאב ןיא קרַאטש וצ ןוא

 עשיאערבעה יד ןעלבוי טרעהעג ןבָאה רימ יוװ ךיילג ןוא .ןדיי ןדרָאמ טימ

 עטרינילּפיצסידמוא יד ןופ הלּפמ רעד רעביא גוצציירק ןטשרע ןופ רעקינָארכ

 ןקידרעמָאי ןופ ןָאב ןופ בקעי רב םירפא האנה ַא טָאה ױזַא ,תולייח-גוצציירק

 רַאנרעב ןופ ןעגנוזייוונָא ןוא ןעגנונערָאװ יד .גוצציירק ןטייווצ ןופ לַאפכרוד

 -רעד וצ גנידַאב ַא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעקיטכיר רעד עגונב ָאװרעלק ןופ

 עשטייד יד :טַאטלוזער ןקיטליגדנע ןַא ןָא ןבילבעג ןענעז ,חוכ-גָאלש ַא ןכיירג

 ןכיירגרעד ןרַאפ ךָאנ ןוא רעדנוזַאב טרישרַאמ ןבָאה עשיזיוצנַארפ יד ןוא ײמרַא

 -רעדנימ עשידיי יד יװױזַא .תודבא עקידנטיײדַאב ןטילעג ןיוש ייז ןבָאה ליצ םעד

 ,רעוועג טימ ןקידייטרַאפ וצ ךיז חוכב ןעוועג זיא סע ןעוו יו רעקינייװ זיא טייה

 -וקעג ןענעז רעקירדרעטנוא ערעייז ןופ תולּפמ עקיזָאד יד זַא ןטלַאהעג יז טָאה

 : טָאג ןופ המקנ ַא יװ ןעמ

 -סניימ יד לייו !רענױלַאב רעטכערעג רעד ,טָאג זיא טבױלעג

 ןעמוקעגקירוצ טשינ םײהַא רעמ ןענעז (רעטירציירק יד) יז ןופ עט

 -סיוא זיא ייז ןופ לייט ַא ;ןעגנוניוו ערעייז ןעזעג טשינ רעמ ןוא

 .ןיז ילכ ןופ רעדָא הפגמ ַא ןופ לײט ַא ,רעגנה ןופ ןעגנַאגעג

 -עגנָא טָאה סָאװ ,רעכערברַאפ ןדעי ןגעק ןעוועג זיא טנַאה סטָאג

 ,דנַאל ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז רעדרעמ קיניו רַאג ;דיי ַא טריר

 .(11) טרעדנוה ןופ רעניײיא

 םד תלילע עטשרע יד

 עטסגרע יד ןופ ענייא סױרַא טמיווש טרעדנוהרָאי ןט-12 םענופ קידנבױהנָא

 עטשרע יד ךיוא ןבָאה ,טסּוװַאב יו .םד-תלילע :ןדיי ןגעק ןעגנוקידלושַאב

 -לושַאב עקיניזמוא עכעלנע רַאפ ןקידייטרַאפ טזומעג ךיז תוליהק עכעלטסירק

 ןופ עיצַאלָאזיא עכעלטפַאשלעזעג ךעלניײשרַאװ יד טָאה ןלַאפ עדייב ןיא .ןעגנוקיד

 -יוש יד ןופ ןטכַארטסױא סָאד ןעװעג םרוג טייהרעדנימ רעזעיגילער רעד

 "ייטש ןוא ןבעל ןיא קילבניײרַא ןייק קידנבָאה טשינ :תוישעמ-עבָאב עכעלרעד

 -זייב טימ ןייגליוו טזָאלעג ךיז טייהרעמ עכעלטנייפ יד טָאה ,טועימ ןופ רעג

 :דנַאלגנע ןיא ךיז ןזייוװַאב ןימ םעד ןופ םילובליב עטשרע יד .םירקש עקיליוו

 (0410006546/) רעטסולג ןיא 1168 ןיא (1010002) שטיװרָאנ ןיא 0
 ַא וצ טשינ טמוק סע רעבָא ןסעצסקע עשידיײ-יטנַא סיוא וליפַא ןכערב סע

 ַאולב ןיא ,1171 ,ךיירקנַארפ ןיא טריסַאּפ טשרע טָאה סָאד .טּפשמ ןלעמרָאפ
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 םעד ןגעוו טביײרש ןהכה ףסוי רענעריובעג ךיירקנַארפ ןיא רעד . (81015)

 :"אכבה קמע; :קרעװ ןייז ןיא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא רעטעּפש

 ןעיַאפוצנָא דרעפ ןייז טריפעג טנוװָא ןיא טָאה ןַאמ ַא רענייא

 ,ןעמוקעג ךיוא ןיהַא זיא סָאװ ,לרע ןַא טנגעגַאב טרָאד טָאה רע ןעװ

 רענרעדעל ַא וא טרעטיצעג טָאה רע ,ןעמוקַאב ארומ דיי רעד טָאה

 םיא זיא םישובלמ יד רעטנוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,קיסַאּפ

 רעד ןיא ןעזרעד סָאד טָאה טסירק ןופ דרעפ סָאד .ןלַאפעגּפַארַא

 ?שינ הא ןגױצעגקירוצ ךיז ,ןקָארשרעד ךיױוא ךיז טָאה ,רעטצניפ

 ךיז טָאה רענעטינשַאבמוא רעד .רעסַאװ םוצ ןייוצ רעמ טלַאועג

 עקידנגלָאפ יד טליצרעד דשח ַא טימ ןוא רַאה ןייז וצ טרעקעגמוא

 רעסַאוו ןיא ןפרָאװעגנײרַא טָאה דיי ַא יװ ןעזעג בָאה'כ,; :השעמ

 לָאז רע ןעמוקַאב ארומ בָאה'כ ןוא לגניי טעדרָאמרעד ןדיי ךדוד ַא

 ןעמוקַאב ארומ ךיױא טָאה דרעפ סָאד .ןענעגרה טשינ ךױא ךימ

 ר"ה ןשאוקעע רשאפ ןַװ ךיא ןוא רעסַאװ ןפ זױרבפױא ןרָאפ

 .יםשח ןעעו ןיז ע"דזומ

 ,ףַארגדנַאל םוצ ןטייר וצ ןעמוקעג רַאה רעד זיא סנגרָאמוצ
 -עעשעג רעד ןגעוו טלייצרעד םיא ןוא ,ןױשרַאּפ םענעברָאדרַאפ ַא
 -- ןדיי עלַא טָאה א המיח אלמ ןעוועג זיא רעטצעל רעד ;שינ
 טָאה רע .הסיפת ןיא ןפרָאװעגנײרַא -- לָאצ ןיא קיצרעפ םורַא
 -עגנייא טשינ רעבָא םיא ךיז טָאה'ס ,ןפָארטשַאב ןדיי יד טלָאװעג
 -רַאפ ןופ תודע ןייק ןעתפעג טשינ ךיז ןבָאה סע לייו ,ןבעגעג
 ךיא, :טגָאזעג ןוא ךַאנָאמ ַא ןעמוקעג םיא וצ זיא ףוס םוצ .ןכערב
 םעד גנַאג ןיא ץזַאל וצ יוזַאיװ הצע ןַא ןבעג רַאה ןיימ ,ריד לעװ
 זַאל .טלעג-זיילסיוא ןייק ןעמענ טשינ טסלָאז וד רָאנ ,סעצָארּפ
 א שינעעשעג יד טניױװועגייב טָאה סָאװ ,ַאמ םעד ןעמוקרעהַא
 ןענעז ...רעסַאװ טימ טליפעגנָא ילכ ַא ןיא ןירַא םיא לעטש
 -רעבױא רעד ףױא ןעמיווש ןביילב רע טעװ -- רָאװ דײר עניז
 טָאה הצע יד ."ןרעװ ןעקנוזעגנייא רע טעװ ,טשינ בױא ,ךַאלפ
 טָאה ןעמ .טגלָאפעג ריא טָאה רע ןוא ףַארג םעד ןעוועג ןח אשונ
 רע ןוא רעסַאװ ןיא טלעטשעגניירַא םיא ,ןַאמ םעד ןעמוק ץזָאלעג
 -ידלוש רעד זיא םורַא ױזַא ;ךַאלפרעבױא רעד ףױא ןבילבעג זיא
 רַאפ עקידלושמוא יד ןוא קידלושמוא רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד רעק
 .טכַאקעגפיוא ןרָאװעג זיא טָאטש עצנַאג יד ;קידלוש

 ןענעז ייז ןיירפ ַארַאס ןדיי יד טגערפעג טָאה ףַארגדנַאל רעד

 ראה ןוא ןטאראצד ךיז בָאָה יד ;ףױקסױא ךראפ ןלָאצַאב וצ טהג

 טרעדנוה ןופ טרעוו ןיא ןגעמרַאפ רעייז ןוא טנופ טרעדנוה טגיילעג

 סע וה ייצ ן"א .ןעוועק הושימיךיז ןבָאה יז תעב .טנופ קײצכַא ןוא

 טָאה רע ןוא ,ןקידלושַאב ןוצ ייז ידכ ,ךַאנָאמ רעד ןענַאטשעג טיי

 ןעמעננַָא טשינ קנעשעג רעיז לָאז רע ףַארגדנַאל םעד טגָאזעג

 סולשַאב ןייז ןרעדנע לָאז רע וצרעד טריפרעד םיא טָאה רע ןוא

 ןעמ טָאה ץירפ ןופ לעפַאב ןטױל .ןדיי יד ןרעהסיא טשינ ןוא

 -מורַא טָאה'מ סָאװ ,עדייבעג רענרעצליה ַא ןיא טרַאּפשעגנײרַא יז

 יז ןעמ טָאה ךָאנרעד .רענעּפש ןוא ץלָאה ךעלטיײש טימ טגיילעג
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 טעוועטַארג :טגָאזעג ייז וצ ןוא הסיפת רעד ןופ טריפעגסױרַא

 ןוא ןבעל ריא טעו ױזַא ,ךיילג זנוא וצ טרעוװ ןוא ןבעל רעיא

 ם"כסמ טששינ ןבכָאה ןס יד ."טהמ םוצ ןהעװ טכאהפעג טשינ

 עג ,טקינייבעג "יז ןעמ טָאהװ .טָאג השי" ןופ ךיז ןטָאװצבּפָא ששוועג

 ןופ ןדנעוװצּפָא ייז ןעגנילעג טעװ סע יצ ןעז וצ ידכ ,טרעטַאמ

 -עגנגעק ךיז ןבָאה ןדיי יד רעבָא ,לארשי ןופ טָאג ןקיטכעמלַא

 ,ןגייב טשינ ךיז זָאל; :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןוא טלעטש

 ןוא קלָאפ ןייז ןענעז רימ ליױו ,טָאג רעזנוא רַאפ טומ ןבָאה רימָאל

 ,ןעזעעג לָאז סָאד ,ןלעפעג טעוו טָאג סָאװ ;דלעפ ןייז ףױא ףָאש יד

 .(12) ?טָאג רערעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס לייװ

 -עג ןעמַאװצ םישודק יד ןבָאה ,טמַאלפעגפיוא טָאה ןפיוהרעטייש רעד ןעוו
 וצ גנורעדָאפסױרַא עקיניזטסּוװַאב ןוא עצלָאטש יד טָא ,"ונילע, הליפת יד טגָאז
 טָאה סָאװ ,םלוע ןודא םעד ןביול ןפרַאד רימ, :טלעװ רעשירענידנצעג רעד
 ןפַאשַאב טשינ זנוא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןלייטוצ דובכ םיא ,ןפַאשַאב טלעוו יד
 ןוא טשינרָאג ַא ןוא שינעעזרַאפ ַא רַאפ ךיז ןקוב ייז לייוו . םלועה תומוא יד יו
 ...ףפלעה טשינ ןָאק סָאװ טָאג ַא וצ ןטעב

 רעד זַא ,רָאװ רַאפ ןטלַאהעג וליּפַא טלָאװ עיגָאלָאעט עכעלטסירק יד ןעוו

 זיב טָאה סָאװ ,רעד וליפַא זַא ןוא טרובעגרעדיו עתמא ןַא סױרַא טפור דמש

 ןשידיי םעד רַאפ -- קידלושמוא ךיילג טרעוו עשופ ַא ןופ ןבעל ַא טריפעג טציא

 -יטנעדיא רעלעודיווידניא ןופ ּפיצנירּפ םוצ הריתס עקיזָאד יד זיא ןייזטסּוװַאב

 ןרעג טזָאל סָאװ ,עיגילער ַא טגָאמרַאפ טרעוו ַארַאס :רַאבמעננָא טשינ טעט

 ,רעכערברַאפ עטסגרע יד רַאפ טרעלקרעד טָאה יז סָאװ ,עקינעי יד ןבעל םייב

 ?ריא וצ ןרעקַאב רָאנ ךיז ןליוו ייז דלַאביװ

 רעטנוא ארומ ןופ עזָאכיסּפ עקידנעטש יד טסקַאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 עכלעזַא ןופ ןדנעװּפָא סָאד זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי יד רעכלעוו

 טָאג זַא זייװַאב ַא יו טכַארטַאב דיירפ טימ טרעוו םילובליב עכעלנע רעדָא

 ןרעו 1171 רָאי ןבלעז םעד ןיא .טצישַאב ןוא םישעמ טימ ןענַאטשעגיײב זיא

 :תועבטמ ןשלעפ ןיא טקידלושַאב סָאװרַאפ ַא ןָא רעלסקעוו-טלעג עשידיי ייווצ

 ןטצעל ןיא ױזַא יו ,םעד ןגעוו טלייצרעד סָאװ ,רעקינָארכ רעשיאערבעה רעד

 אלמ וצ טיג ,טלעג-ףיוקסיוא ףיוא ןרָאװעג ןטיברַאפ ףָארטש יד זיא טנעמָאמ

 רעיינ רעד ידכ ,רוד ןקידנעמוק םעד רַאפ ןבירשרַאפ ןייז סָאד לָאז; :החמש

 .(13) *טָאג ןביול לָאז רוד

 םיא ןוא תמ ןייק ןעניפעג טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ַאולב ןופ םד-תלילע ןיא

 1179 ןיא זיא סָאװ ,ןדיי עּפורג ַא ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא רעגרע ךס ַא .ןזײװַאב

 ןענעז סָאװ ןטסירק (1:002870)  רַאּפָאב ןייק ןלעק ןופ ףיש ַא טימ ןרָאפעג
 ךייט ןופ גערב םייב טקעדטנַא ןבָאה ,ףיש ַא טימ ךיוא ,ייז רעטניה ןרָאפעג

 -סיוא ןבָאה ייז זַא ןדיי יד טקידלושַאב ןוא לדיימ ךעלטסירק ַא ןופ רעּפרעק ַא

 -רָאפסיוא עכעלטכירעג יד טקידנערַאפ ךעלדנע טָאה'מ ןעוו .דרָאמ םעד טריפעג

 טכַאמ רעד ןלָאצַאב וצ ןעגנוװצעג ןעוועג ןענעז ןדיי יד רעכלעוו תעב גנוש

 ,טָאג טקנַאדעג רעקינָארכ רעשיאערבעה רעד טָאה ,ןפָארטש-טלעג ערעיוהעגמוא

 -ייה ןייז, :קלָאפ ןייז ןופ רעצישַאב ןוא רעצנַאּפ ַא יו ןענַאטשעגייב זיא סָאװ

 .(14) "טביולעג ןייז לָאז ,קלָאפ סָאד טעװעטַארעג טָאה סָאװ ,ןעמָאנ רעקיל
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 ןדיי ךייש סָאװ ןצעזעג עכעלכריק יד

 ; קלָאפ ןופ ןזיורבפיוא ןיא רקיע רעד טלדנַאהעג ךיז טָאה ןלַאפ עלַא יד ןיא

 -ַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה רעבָאה-טכַאמ עכעלטסייג ןוא עכעלטלעוו יד לפיוו ףיוא
 עגונ סָאד זיא -- תוירחא ןוא וויטַאיציניא יד טַאהעג וליפַא רעדָא -- טקילײט

 ןרָאװעג טריפעג זיא ַאולב ןיא סעצָארּפ רעד .ןטמַא עטנדרָאעגרעטנוא יד ןעוועג

 טימ טַאהעג טשינ טָאה רעטעביז רעד יאול גינעק רעד רעבָא ,ףַארגדנַאל ןכרוד

 אבהל ףיוא ידכ ,ףליה ןייז ןדיי יד טרעכיזרַאפ טָאה רע טרעיינ ,ןָאט וצ םעד

 ןופ רעיּפ זיא עכריק רעד דצמ .ןעגנוקידלושַאב עכלעזַא וצ ןזָאלרעד טשינ

 עשידיי-יטנַא ןַא ןעמונרַאפ ןּפָא טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עטסכעה יד ,ינילק

 ,עכריק רעכעלטסירק רעד ןופ רעייטשרָאפ ענעפורַאב טסניימוצ יד .גנולעטש

 זיא סע .טריוװרעזער רעייז טיבעג םעד ףיוא ןקריוו ,טסּפױּפ רעד לכ-םדוק ןוא

 ןיא ,?םונַאיטַארג םוטערקעדא 1140 ןיא רעטסאפרַאפ רעד זַא ,ןעניוטש וצ

 רָאנ טציזַאב ,טרעדנוהרָאי ןטפלע ןופ ןעגנולמַאזץעזעג ליפ יד וצ ץַאזנגעק

 -יטנַא יו ןטכַארטַאב טשינ ייז ןעמ ןָאק ללכב ןוא ןדיי עגונב ןצעזעג קיניײװ

 -ציירק ןטייווצ ןופ ביֹוהנֶא םוצ תופידר עשידיי-יטנַא יד תעב דארג .(15) עשידיי

 -עדוי טוקיס; :עלוב ַא ,רעטירד רעד ןעשזוע טסּפױּפ רעד טכעלטנפערַאפ גוצ

 -כָאנ עטמיטשַאב ןפוררַאפ ךיז טפָא ןלעװ סע טסקעט סנעמעוו ףיוא (16) ?סיא

 :ןדיי יד ןצישַאב וצ עלוב ַא ףיוא יו רעגלָאפ

 םאעאוע שצש / ןאא טאשהקרעה טשינ ןח" יד זיאס יװ זויה

 ןגעמ ,ץעזעג ןכרוד טביױלרעד טשינ זיא סָאװ סעּפע ןָאט וצ סעג

 רעטוש ןיא ושינ רעפקעװ ןָא ןָאט ,טבױקרעד אי ז"א סָאװ ,ץלַא יד

 עשע א .םששקע רעד ןיא ןרעה ןצ רעפיל יד ן"אס יוװ"זא .גוור

 ףעש א עט ז ןקפ ןוא םיאיפנ יד ןופ ך"יר יד וצ ןענעקאפ וצ ךז

 שיש א ןפיקג0 ןפעקטשירק םעז ןצ ןעמוק וצ ןוא ןטפירש ענ

 שאו ןש או .ףשיש ןו= ץתש זנתתא ןןפ ןשעפ י"ז תויה ןוא טול

 -רָאפ רעזוא ןופ רעטסומ ןטיול ןוא ןטסירק עקיצרַאהמרַאב יװ

 יי ןוא השקח רעה וצ ךיז ןפעהצ ,טשקילאק טספיופ שעד ;רעיג

 יז לָאז טסירק ןייק זַא ,ןלעפַאב רימ .ץוש רעזנוא רעטנוא ןעמענ

 ;טלַאװעג טימ דמש םוצ ןריפ טשינ שטנוװ ןוא ןליװ רעיײז ןגעק

 די עק עילעד יעוצ .קיליהירפ י"ז ןופ רעניא רעבָא בױא

 סעק וי טשוקוהאח ןז יה םעהכאנ ןוא .ןפשירק יז וצ טפיהקטנצ

 רָאלק זיא'ס .טפיוטעג ןרעוװ ןטייקירעווװש ןָא רע לָאז ,רָאלק ןרָאװ

 טדמשעג טרעװ סָאװ רענייא זַא ,ןייז םיכסמ טשינ ןָאק ןעמ ןוא

 טגָאמרַאפ ,ןליוו ןייז ןגעק רָאנ ,קיליוויירפ טשינ ךעלרעפמיישַאב

 ף"א ך(ו ?אן השירק א ןי"ק ןבאלע ןפעלטסירק ןקיזתמא שעז

 ןצ !| טפאמ העקישרא רעד ןופ ןיד קספ ַא ןָא טעװרעח טשנ

 ןסעדרע וצ השדצ טלעג 'ד ַײּב ןעמענוצ ,ןט"ש רעדָא ןחנוווראפ

 ,טנגעג רעד ןיא ןבָאה וצ ןעוועג טניוװועג ןענעז יז סָאװ ,טכער יד

 ףע77 הןאוה ןהעשש טששינ ךױא יז לָאז רענַײק .ןענױװ יז ּדװ

 יפיהא טש ךױא ץא שיפהש שוי ערע"ז ןרעיפ וצ רעש טש רעדַא

 ביחמ ןעוועג ןיוש ןענעז יז סָאװ יד רעסױא ,םיתורש יי ןעגניוצ

 םקלעה ןא שי'קנצברַאדרַאפ יד ידּכ ןטייצ עקידרעירפ ןופ ןטסי*7 וצ
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 -עדרָארַאפ ,ןרעטשרַאפ וצ רענעמ עטכעלש עקיזָאד יד ןופ הוואת
 ןרעטשעצ וצ רעדָא ןעמענוצוצ ןגַאװ טשינ לָאז רענייק זַא רימ ןענ
 םיתמ יד ץזָאל רַאפ טלעג ןסערפוצסיוא רעדַא םלוע תיב ןשידיי ַא

 קינעּפשרעדיוװ ,ןטיהּפָא טָאג לָאז ,רעבָא ץעמע טעװ .רבק ןיא ןגיל
 ןרילרַאפ רע לָאז -- טערקעד ןקיזַָאד םעד קידנענעק ,ןעלדנַאה

 רעד ןופ ןרעװ ןסָאלשעגסױא לָאז ןוא טמַא ןייז ,ןטסַאפנרע ןייז

 ןקידנגונעג ךרוד ןטכיררַאפ הפצוח ןיז טעװ רע זיב עכריק

 .(17) ףיוקסיוא

 ןדיי יד עגונב זיא 1179 רָאי ןיא ןארעטאל ןופ ליצנָאק רעטירד רעד

 ןופ ליצנָאק ןטרעפ ןטימ םיא טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו טרפב ןטלַאהעגקירוצ ןעוועג

 יד .ןסולשַאב עשידיײ-יטנַא עפרַאש ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,1215 ןיא ןארעטאל

 ןוא סקעז רעד .,ןענעצַארַאס יד ךיוא רעבָא ןדיי יד עגונב טפירשרָאפ עקיצנייא

 עשידיי ןיא טפַאשרעניד רעכעלטסירק וצ תוכייש ַא טָאה ,ןָאנַאק רעטסקיצנַאװצ

 ןופ ןינע ןקיזָאד ןיא ןסולשַאב ערעדנַא יו גנערטש רעקינייו זיא ןוא רעזייה

 טרעוורַאפ ןעוװעג טּפָא ץנַאג זיא רעירפ תעב :רעטרעדנוהרָאי עקידרעירפ

 -נעמַאזוצ סָאד זיולב טרעוורַאפ טציא טרעוו ,רעזייה עשידיי ןיא ןעניד וצ ןטסירק

 -ַאב ייווצ עקירעביא .םיתב-ילעב עשידיי יד טימ לַאנָאסרעּפ ןקיזָאד ןופ ןעניווו

 ןוא ןדיי ןגעק תודע עכעלטסירק ןזָאלוצ ןגעו ןדער ץעזעג ןבלעז ןופ ןסולש

 סָאד ןעמענוצ ךרוד ןגעמרַאפ סָאד ןרילרַאפ ןגעק ןדיי עטדמשעג יד ןציש ןגעוו

 .(18) טכער-השורי

 (1182) ךיירקנַארפ שוריג רעד

 רעמָאקלופ טימ ןדיי יבגל ןעמונַאב ךיז טָאה סָאװ ,/-יאול גינעק םעד ךָאנ

 רעדָא ,(1223 - 1180) 2-ּפיליפ ןוז ןייז ןָארט םעד ןעמונרַאפ טָאה ,טייקיטכערעג

 ןלעטש טכער טימ ןָאק ןעמ .טסוגיא ּפיליפ :ןפור םיא טעװ ףַארגָאיב ןייז יו

 ןכעלטסירק ַא ןופ גנומענרעטנוא עשהכולמ עדעי סָאמ רעכלעוו ןיא ,עגַארּפ יד

 עכעלטסירק-שידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ טכַארטַאב ןיא ןעמוק ןָאק רעשרעה

 עשידיי-יטנַא יד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימ ןזומ לַאפ םעד ןיא רעבָא :ןעגנואיצַאב

 ףַארגָאיב רעד ,רעלטייצטימ ןייז לייו ,טסוגיױא-ּפיליפ גינעק ןופ ןעוטפיוא

 ןעקנַאדרַאפ וצ ייר רעטשרע רעד ןיא ןבָאה רימ ןעמעוו (018870/) ךרַאגיר
 ןרָאװעג טריטקיד ןענעז ייז זַא ןרעלקוצפיוא ךיז טימַאב ,ןסייוו רימ סָאװ ,סָאד

 קינָארכ ןייז ןיא ןפוא ַאזַא ףיוא טקיטכערַאב רע .ןוויטָאמ עכעלטסירק ןופ

 שוריפב ןבָאה סָאװ ,1181 רָאי ןיא סנגעמרַאפ ןופ עיצַאקסיפנָאק עסיורג יד וליּפַא

 טײטַאב ןָא טשינ זיא זנוא רַאפ .גינעק ןופ עסַאק עקידייל יד ןליפנָא "טלָאזעג

 -קערש רענענופעגסיוא קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ יד יוװ ,ןסיוורעד וצ ָאד ךיז

 רַאפ ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא ,טולב ךעלטסירק ןכיורבעג ןגעוו לובליב רעכעל

 :רעשרעה ןופ גנורעכיײרַאב רעלעיצנַאניפ רעד

 טימ ,ךעלגניי ופ טרעהעג טפָא רעיײז טָאה טסוגױא פיליפ

 ץַאלַאּפ ןכעלגינעק ןיא ןרָאוװעג ןגױצרעד ןעמַאװצ זיא רע עכלעוו

 רַאפ) ךָאו רעקילײה רעד תעב רָאי סעדעי זַא ,טקנעדעגרַאפ ןוא

 ,ןלײה עשידרערעטנוא ןיא ענעטלַאהַאברַאפ ,ןדײ ןעגנערב (חסּפ
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 רעכעלטסירק רעד ןופ ןטָאּפשוצּפָא ידכ טסירק ַא ןברק ַא רַאפ

 -כָאנ ינעג טָאה פיליפ גינעק רעמורפ רעד תויה ןוא ...עיגילער

 ערעדנַא וא ןינע םעד ןגעװ רענעמ ענערַאפרעד ייב טשרָאפעג

 זיא'ס זַא ,טײקרעכיז ַא טימ טלעטשעגטסעפ ןוא םיאטח עשידיי

 טװ ףאהא .רהשיפ קפ"ה א טמַאלּפעצ םיא ןיא ךיז טָאה -= רָאװ

 ןט 16 םעד ,סמייר ןיא גנוניורק ןייז ןופ רָאי םעד ןיא ןענעז לעפַאב

 -ַאניס יד ןיא ןרָאװעג טרעפשעגנייא ןדיי עלַא ,תבש  ַא ,רַאורבעפ

 ןוא הטײולה .תטֲאה העיז טפיורעגוצ יז ײב טָאה ןעמ ;סעגָאג

 תמ= ההיהממ יה טכיוראה ןּבָאה ןיילא יז "וויזא ,םישובלמ ערעייט

 ;(09) שיהאמ תאיצה

 ןפיוא סעיזװלַא דראגיר טכַאמ טכירַאב ןייז ןופ ןצַאז עטצעל יד ןיא ןיוש

 טיול ,ךיז טייטשרַאפ ןוא ןעמוקרָאפ ,1182 ,ןכיג ןיא טלָאזעג טָאה סָאװ ,שוריג

 :טגיילרעד טשינ שוריג םוצ טָאה טסוגיוא-ּפיליפ רעמורפ רעד .לעפַאב סטָאג

 -פיוא טכער רעייז ןריולרַאפ קירוצ רָאי ַא טימ ןיוש ןבָאה ןדיי יד יו םעד ךָאנ

 -עק ןרַאפ ןרעוװ ןבעגעגּפָא טזומעג טָאה קלח ַא עכלעוו ןופ ,תובוח יד ןענָאמוצ

 -יא סע ןוא םוטנגייא-דרע ןדעי ןופ טבױרַאב טציא ייז ןעמ טָאה ,רצוא ןכעלגינ

 ןעמ טָאה רעטיג ערעדנַא ןוא רענטרעגנייוו ,רעזייה רַאפ .גינעק םוצ טריפעגרעב

 ןופ ןפוא רעד ? סעגָאגַאניס יד טימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא ,םינלעב ןענופעג

 וצ טייהנגעלעג עשירפ ַא ףַארגָאיב םעד רַאפ זיא ייז ןופ ןרעוו רוטּפ ןטכייל

 :טייקמורפ סגינעק םעד ןביול

 ןהאװ יו הוט ןרָאוװשע ןפ רטהאפ ןענעז ןדי יד יה םעד ךָאנ

 טא" + .אועק רעה טאה 287עװ רעד רעּביא טיירפשעצ ךיז

 טקידנערַאפ קרעוװ ענעמונעגרעטנוא סײהעג סטָאג ףױא עקידובכב

 -יס ערעייז עלַא טָאה רע לייו :ןפוא ןטמירַאב רעמ ךָאנ ַא ףױא

 -סיוא ןרעטנוא ּוו ןוא *ןלוש, ןפור ןיילַא ןדיי יד סָאװ .סעגָאגַאנ

 וצ טשרמולכ ףיונוצ ךיז ייז ןעמוק עיגילער רעשלַאפ ַא ןופ דײר

 עקיזַָאד יד רע טָאה ךָאנרעד ...ןקיניירסױא טזָאלעג ,ןענעווַאד

 ביױל םוצ טרָאד ןוא טָאג וצ טקילײהעג סעכריק יװ סעגָאגַאניס

 רעד ,רעטומ רעקילײה רעד ןוא סוטסירכ סוזעי רַאה רעזנוא ןופ

 ןעמורפ ַא ףױא טָאה רע ןראטלא ןייז שדקמ טזָאלעג ,םירמ הלותב

 -תודע םעד טױל ּוװ ,טרָאד זַא ,טכַארטַאב ןפוא ןקידובכב ןוא

 סיא- גָאט ןייא גָאט ןרָאוװעג זיא ןעמָאנ סטָאג סומינָארעיה ןופ ןגָאז

 -טסירק ןצנַאג ןוא םיחלג יד ןופ ןרעוו טביולעג רע לָאז ,טכעוושרַאפ

 עסיורג ץזיווַאב טָאה ןילַא רע רָאנ סָאװ ,טָאג ןופ קלָאפ ןכעל

 .רעדנּוװ

 ןרָאװעג טריפרעד ןקנעשעג עכלעזַא ךרוד זיא טייקכעלטסייג יד סָאװ ,סָאד

 -שידיי יד לַאפ םעד ןיא ךָאנ טרעװשַאב טײקשירַאדילָאס רעטמיטשַאב ַא וצ

 -רעביא יד ןיא .דנַאל ןופ שוריג ןטנָאמרעד םעד תעב ןעגנואיצַאב עכעלטסירק

 ןופ ייר עצנַאג ַא ןָא רימ ןפערט ,טסוגױא-ּפיליפ גינעק ןופ ןטקַא ענעבילבעג

 ,זירַאּפ ןופ סעגָאגַאניס עקילָאמַא יד לכ םדוק עגונ זיא סָאד ;ןעקנעשעג עכלעזַא

 ,(20) ןַאעלרָא ןוא ּפמַאטע



 121 ץנַארקנעמולב .ב .רד

 טרעדנוהרָאי ןט-12 ןיא עיסוקסיד עשיגָאלָאעט יד

 -רָאי ןט-12 ןופ ךיירקנַארפ זיא סעיסוקסיד עשיגָאלָאעט ןופ טיבעג ןפיוא

 ןרושָארב עשידיײ-יטנַא יד ןענָאמרעד רעדנוזַאב ףרַאד ןעמ .ךייר רעייז טרעדנוה

 ןופ רעטסטלע-ןטסיולק רעד ,טרעביוו ןופ ,ערבמַאק ןופ ףָאשיב םעד ,ָאדָא ןופ

 -יצרַא ןוא ,סנַאמ-על ןופ ףָאשיב םעד ,ןעדרַאװַאל ןָאפ טרעבעדליה ןופ ,ןַאשזָאנ

 .רָאטקיװ-ןעס ןופ דרַאשיר ,ראלעבא רעיּפ ,ינילק ןופ רעיּפ ןופ ,רוט ןופ ףָאשיב

 ןופ טַאטקַארט םעד רָאנ ןלעטשוצ ןעמעלַא םעד וצ ןעמ ןָאק טייז רעשטייד ןופ

 .(21) ןַאמרעה דמושמ ןופ עיפַארגָאיבָאטױא יד ןוא ץיוד ןָאפ טרעבור

 ןפיוא ךעלכעזטּפױה טײרּפשעגסױא ךיז טָאה טפַאשרעה סגינעק םעד םגה

 יד זיא ,ןבירטרַאפ ןרָאװעג ןענעז ןדיי יד ןענַאװ ןופ ,סנַארפ-עד-ליא ןופ חטש

 -קנַארפ ץנַאג ןיא ןרָאװעג טמוטשרַאפ גנופַאש עשירַארעטיל-זעיגילער עשידיי

 רעד ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל ןעגנוניישרעד ייווצ יד ןשיװצ תוכייש יד .ךייר

 -פיוא טָאה סָאװ ,םיחוכיוו עשיגָאלָאעט ןופ עפש יד ןכיילגרַאפ רימ ביוא רקיע

 -קירוצ 1198 ןיא טָאה טסוגיוא-ּפיליפ תעב רעטעּפש רָאי ןצכעז טימ טלדורּפשעג

 -וקָאד רענענַארַאפ רעד שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .ןדיי ענעבירטרַאפ יד ןפורעג

 .ןינע ןקיזָאד םעד עגונב טנעמ

 טרעדָאפעגפיוא זיא ,עיזעצעיד רעסנָאמ ןיא ןעסרעּפ ןופ טַאבַא רעד ,םַאדַא

 עשיגָאלָאעט ַא ןסַאפרַאפ וצ ,ןטנעדנַאּפסערָאק ענייז ןופ םענייא ךרוד ןרָאװעג

 טזייוו ,ןדרָא-רענַאירעטסיצ ןופ םַאדַא .ןדיי יד ןופ גנוסַאפפיוא רעד ןגעק טפירש

 וליפַא זיא רע :ָאװרעלק ןופ רַאנרעב ןופ רעליש םעיירטעג ַא רַאפ סױרַא ךיז

 טנכייצַאב רע סָאװ ,ןטסירק עטכעלש יד ןגעוו גנוניימ ןייז ןיא רעגנערטש ךָאנ

 ןוא דלודעג ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ןדיי יד ךייש סָאװ .ןדיי יד יו ערעגרע רַאפ ייז

 -עננָא ןלעו ןדיי יד -- תואיבנ רעד טול -- ןעוו ,םימיה תירחא זיב ןטרַאװ

 ןעניוועג וצ ןטייווצ ַא יצ םענייא ןייא ךיז טיג סע ביוא .ןביולג ןתמא םעד ןעמ

 -רעביא ךרוד רָאנ ,סעיסוקסיד-סנביולג ךרוד טשינ ןעשעג סָאד ףרַאד ,רעירפ

 טשינ רעבָא ןעמ ןָאק סָאד .ךיז ןעמענַאב ןקידרשוי ןופ ןליּפשייב עקידנגייצ

 -ייב ַא קידנרעדליש ,םַאדַא טגָאז -- חלג ןשילױטַאק ןטכעלש ַא ןופ ןטרַאװרעד

 :חלג ַא ןופ טערטרָאּפ ןקיס

 ןופ ליפשייב ַא טלעוװ רעד רַאפ זןיא רעגייטשסנבעל רעייז ...

 -טיישרַאפ ןופ רעטסומ ַא ,סנכערברַאפ ןופ עקַאָאלק ַא ,טייקיזייב

 -יצײג רעייז .דנַאש ןוא טײקנסַאלעגסױא ןופ דנַאטשנגעק ַא ,טייק

 רעייז ,גנוקיטכערַאב ַא ןָא וא רעשל ןיא זיא םוטכיר וצ טײק

 הופפ ךָאנ ןפערטוש רעיד ,קימשה וצ טשינ - ןשינעג וצ קשח

 העהיא םלעג ןַא העמ יד טַײו סע ...צענשרג ןַיק טשי טאו

 ווא רטנאש יש השאמ ,תודימ שטוע השחאיא ץיזאפוחהש השמ ?טש

 ךױ הכב טשי זיא ןילא ?ויימ רעד: הליפא עקירעגנוה יז רשה

 טשינ ךױא ,ןסוטסירק ןופ טעטסעיַאמ ןגעק ןקידניזרַאפ וצ ױזַא

 יןצב עקיזאװ יח "וו וסוטסירק עגוטפ ןז - יח ןופ ןסיױוחוא סאװ

 ןסוטסירק ןגעק סנכערברַאפ ןָא ןפיוה סָאװ ,ןטסירק ענעטלָאש

 סע ןלָאז ןדיי יד ןעװ ,ןײזטסּוװַאב ַא ןגָאמרַאפ לָאז לווייט רעד ןעװו

 רעבָא .טײקכעלרעה סרַאה םעד טנױשעג ייז ןטלָאװ -- ןגָאמרַאפ

 ,טלעש ןוא טרערַאפ רע ,הזבמ זיא ןוא טבױלג רע ,טסירק רעד

 .טפמעקַאב ןוא הליפת טוט רע
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 ןַײד ,ןבױקג ןייד ריז טריטקיז סע יװ רָאפ ײג רעבירעד

 -- טסיזמוא ןדיי יד טימ ןריטוקסיד וצ פא ליױורעד זָאל ;טמַא

 רעטרעוו ךרוד ףױא רעלק ןוא .דובכ ןייז רַאפ טשינ ךױא זיא'ס

 ןדיי יד יױװ רעכעלרעפעג ליפ ןענעז סָאװ ,עקינעי יד םישעמ ןוא

 .(02) ןטסירק יד ,ןבױלג םענעגייא ןייד ןופ ןענעז סָאװ יד

 ט כא ך9ס

 ןופ םעלבָארּפ ַא ןרָאװעג זיא ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ גנואיצַאב יד ...

 דצמ ץנַארעלָאט ןופ םעלבָארּפ ַא ,טייהרעדנימ ןוא טייהרעמ ןשיוװצ גנואיצַאב

 .טפַאשרעה רערַאטילַאטָאט ריא ןופ םעלבָארּפ ַא ,טייהרעמ רעכעלטסירק רעד

 רעמ ןבָאה סָאװ ,דימלת ןייז רעדָא ָאוורעלק ןופ רַאנרעב יװ ןטלַאטשעג עכלעזַא

 -עלרעסיוא יװ ,לַארָאמ רעכעלטסירק ןופ טסייג ןיא ןבעל קיטכירפיוא ןַא ןיז ןיא

 ןקיזָאד םעד ןטלַאהוצפיוא דנַאטש ןיא טשינ ןענעז ,ןגלָאפרעד עטשרמולכ עכ

 עשידיי-יטנַא עקיטולב ןלעטשוצּפָא ןבעגנייא ייז ךיז ןָאק טרָאד ןוא ָאד : סעצָארּפ

 רעייז סָאװ טקַאפ רעד .ןדיי וצ האנש ןופ ןכורבסיוא ןרעדלימ וצ ,תופידר

 -יצַאב יד ןופ גנולקיװטנַא יד זַא ,ןמיס ַא זיא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה עמיטש

 ,גנוטכיר ערעדנַא ןַא ןעמעננָא טנַאקעג טָאה ןעגנוא

)1( 

 ;ןשגנוק רשטטא ף

 1160:21506 6:16816 306 6 :ןיא קינָארכ :ועמש רב המלש

 1066מ0611019מ96מ 2189. טסמ .8. 14600206/ טמס תז. 8566

 16ע1ומ 1892, 8616 90:

 .87 טייז ,טרָאד
 רטשנמסעז 06 100060/ : 126 3114 802 2, 9.

 .82 טייז ,ועמוש רב המלש

 .89 טייז ,טרָאד
 420ע02160/ 06 (:!גו/טהוצ : 1181. 203, 6.

 .טרָאד
 11609. 126ע16816 .ןיא 187 טייז ,קינָארכ :ןָאב ןופ בקעי רב םירפא
 2106זע6 06 (ג!טמצץ : 13ק151012) 4, 20 ; 307.

 .7 טרָאד
 297 טוה םפקשו רפ חאיהפא

 ,29 טייז (גנווצעזרעביא עשטייד) 1858 גיצפייל .אכבה קמע :ןהכה ףסוי

 206 ט"ז ,ןאצ ןופ ףפקעשי רפ הי רפא

 ,203 טייז טרָאד
 100016/טזמ (2126ותמטזג

 טסּפיוּפ םעד ןבירשעגוצ טרעוװו עלוב רעד ןופ טקעיַָארפ רעטשרע רעד

 -רעירפ יד ףױא ךיז ןעמ טפוררַאפ טסקעט ןקיזָאד ןיא ;כ-רעדנַאסקעלַא
 -עטש עבלעז יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עשזע ןוא טסקילַאק ןטספיופ עקיד

 -אק טָאה (1119-1124) טפאשרעה ןךןייז ןפ טַײצ רעצרוק רעד ןיא ,גנול

 3-ןעשזע רעבָא ,טָאװצסױרַא ךיז טייהנגעלעג ןייק טַאהעג טשינ 2-טסקיל
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 גוצציירק ןטייוצ ןתעב עגַארפ-ןדיי רעד ןגעוו עיסוקסיד רעד תעב טָאה
 .גולעטש ַא ןעמונרַאפ טַאהעג ָאי ךעלנײשרַאװ

 5104 ,/,(8 ןופ טסקעט ןקידרעטעּפש םעד רימ ןבָאה ָאד (ו7

 ןָאנַאק רעט-26 .ןארעטאל ןופ ליצנָאק רעטירד רעד (18)
 תה1שס/0 : (.םעסמוףטס 1, 0, 1815 1882, ק296 15 (19)

 :ךרוד ןבעגעגסױרַא טסוגיױא-ּפיליפ ןופ ןעגנונעדרָארַאפ (20)
 ךיױא ןוא 617 ,99 ,90 .מונ 1943 ןוא 1916 זירַאפ 11 1. 6146

 .263 ןוא 223 ,113 .מונ
 ?.  םעסווס : 1016 !306תע0ו5810װמ וזמ 10111161211ס/, תסנמ. 1949,

 ץ. 101 46 (21)
 2008 טסמ 1618618װ6, 1918{ 21, 11, 211 093 {{ (22)

 ןיא ןריובעג ,ץנַארקנעמולב דרַאהנרעב
 ,זירַאּפ ,ןיו ןיא טרידוטש .ןיוו ןיא ,3
 ןופ רָאסעּפָארּפ ,עיפָאסָאליפ רעטקָאד .לעזַאב
 טעטיסרעווינוא םעד ףיוא עטכישעג רעשידיי
 -ולמ ןיא "שרעשער עד רטעמ , .זירַאּפ ןופ
 "רָאפ עכעלטפַאשנסיװ רַאפ רעטנעצ ןשהכ
 .ןעגנוש

 ןופ עטכישעג , יד ןענישרעד זיא 1972 ןיא

 1118001:6 6065 .--- "ךיירקנַארפ ןיא ןדיי
 ,קרעוו לַאטנעמונָאמ ַא -- !ט115 סמ 6
 רָאסעּפָארּפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טעברַאַאב

 .ץנַארקנעמולב .ב



 סי ר 2 .חבנ

 גנונַאמרעד עלעוטקַא ווא עקיטומ ַא
 ןיש ךיז טָאה עשרַאװ ןופ אשייראב .וו ישזעי רעקירָאטסיה רעגנוי רעד

 ענייז טימ ןטפַאשנסיו עשירָאטסיה ןופ טלעװ רעד ןיא ןעמָאנ ַא טפַאשרַאפ

 -עגיינ עכעלריטַאנ ןייז .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןגעו רקיע רעד ,ןטעברַא-שרָאפ

 -ַארעטיל ענייז ךיוא יוו עיציאוטניא עשירָאטסיה ןוא עיצידורע עפיט ,טייקיר

 ףטעברַא ענייז ןופ טײקרעלוּפָאּפ רעסיורג ַא וצ םרוג ןענעז ןטייקיאעפ עשיר

 "אשטיוועקצימ אמאדא שזַאטערקעס, ןעמָאנ םעד טגָארט ךוב טצעל ןייז

 יוועל (דנַאמרַא) ןַאמרַא, :ּפָאקרעטנוא ןַא טימ (רַאטערקעס ס'שטיוועקצימ םַאדַא)

 ַא יאדווא ךיא ךוב ןופ לטיט רעד .(1970 ,עשרַאוו) 1891 - 1827 ,טייצ ןייז ןוא

 -רעד טשינ טעוװ רוזנעצ יד זַא טַאהעג ארומ טָאה רבחמ רעד :רעקידנוויכב

 יד זַא ןוא ןליוּפ ןיא ןרעוו טריזירַאלוּפָאּפ לָאז "יוועל, ןעמָאנ רעד זַא ןזָאל

 -ַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא ןעמָאנ ןטסערג ןטימ ןדניברַאפ םיא ןלָאז רענעייל

 טשינ זיא עיפַארגָאנָאמ רעד ןופ דלעה רעד סָאװ קיטכיו טשינ זיא'ס .רוט

 ןעמוקעג זיא ןיילַא רע ןוא טדמשעג ןעוועג ןיוש זיא עדייז ןייז : דיי ןייק ןעוועג

 .החּפשמ רעשילױטַאק ַא ןיא טלעװ רעד ףיוא

 ,טקַאפ רעד זיײװַאב ַא יו ןעניד ןָאק ,טכערעג ןעוועג זיא רבחמ רעד זַא

 רעד םגה ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט יירד זילב זיא ךוב ןופ שזַאריט רעד סָאװ

 .טײרּפשרַאפ ןרעטיירב ַא ןענידרַאפ ךוב ןופ ליטס רעד יװ טלַאהניא

 : תוביס ייווצ ןגיױוװַאב זנוא ןבָאה ךוב ןקיזָאד ןגעוו ןביירש וצ

 ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי טימ יוװעל דנַאמרַא ןופ גנודניברַאפ יד

 ;טרפב עינעמור ןיא ןוא ללכב ןדיי יד תבוטל ףמַאק

 -נָאק עלַאיצָאס-שיטילָאּפ ס'שטיוועקצימ ןיא טקעּפסַא רעשידיי רעד 2

 .סעיצּפעצ

 דלעה ןייז ןוא רבחמ רעד

 -קַאדער םעד ,גרעבדלָאג םהרבא ןופ לקינייא ןַא זיא אשייראב .וװ ישזעי

 טָאה רבחמ ןופ רעטָאפ רעד ."טנייה, גנוטייצגָאט רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאט

 .אשייראב םחנמ רעטכיד ןשידיי םעד ,רעטעפ ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא

 -רַאּפ רעשיטסינומָאק רעשילױוּפ רעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה רע

 עטשרע יד ןיא ערעסערג ךָאנ ַא רעבָא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ייט

 יאדווא זיא טסנידרַאפ טסערג ןייז .ןלױּפ *ןשיטַארקַאמעד-סקלָאפ  ןופ ןרָאי

 .ןזעװ-גַאלרַאפ סָאד ןוא עסערּפ יד ןריזינַאגרָא סָאד

 טסייג ןשיטסינומָאק ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ,ישזעי ךיוא ,רענייז ןוז רעד

 -ייז רע טָאה 1925 רָאי ןיא ןריובעג .קַאילָאּפ ַא ןיז ןלַאנָאיצַאנ ןיא זיא רע ןוא

 זירַאּפ ,עשרַאװ ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ףיוא ןעמוקַאב תועידי עשירָאטסיה ענ

 רעשילױוּפ ןוא רענײמעגלַא רעד ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה רע .עװקסָאמ ןוא

 .םזילַאיצָאס ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא יו טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ עטכישעג

 ןיא ןוא "ענעבירטרַאפ עסיורג ןופ זיירק ןיא, .ט.ד.א ךוב ןטשרע ןייז ןיא
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 ,ךיז רע טימַאב ,"דנַאטשפױארַאונַאי ןכָאנ עיצַארגימע עשיליוּפ יד, ,ןטייווצ

 -ַארגימע רעשיליוּפ רעד ןופ עטכישעג יד ןריטערּפרעטניא וצ ,גלָאפרעד טימ

 -עעשעג יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןוא עטכישעג רענײמעגלַא ןופ ןָאפ ןפיוא עיצ

 ןטנַארגימע לָאצ יד ּוװ ,ךיירקנַארפ ןיא טרפב ,רעדנעל ערעדנוזַאב ןיא ןשינ

 .עטסערג יד ןעוועג זיא

 -ַארגימע רעשילױוּפ רעד וצ ןוא ןלױּפ וצ תוכייש ַא טָאה ךוב קיטציא ןייז

 -ַארגָאנָאמ עטשרע יד זיא סָאד לייוו ,רעטקַארַאכ ןרעטיירב ַא רעבָא טציזַאב ,עיצ

 טייצ עטמיטשַאב ַא ,ךיירקנַארפ ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,זיוצנַארפ ַא ןופ עיפ

 -ךעלטפַאשלעזעג ןוא ןטקַאטנָאק עשיטילָאּפ טַאהעג טָאה ןוא ,עילַאטיא ןיא ךיוא

 .טייצ ןייז ןופ רעוט עטסקיטײטַאב יד טימ ןתוכייש עלַאיצָאס

 ,סנַארפ עד שזעלָאק ןיא קידנעייז .טכער טרידוטש טָאה יוועל ןַאמרַא

 רעד ןרָאװעג זיא רע .ןבעל ןשיטנעדוטס ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז רע טָאה

 טָאה ,ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעדוטס רעד ןופ רעדנירג

 -וצ ךעלניײשרַאו םיא טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןשילוּפ ןיא טרישזַאגנַא ויטקַא ךיז

 .ןשטיוועקצימ טימ טריפעגפיונ

 ןוא 1846 ןופ דנַאטשפיוא רעוװעקָארק רעד זַא ,ןרעו טגָאזעג ףרַאד ָאד

 טָאה ,"רעקלעפ ןופ גנילירפ רעד; גנוגעווַאב-סטייהיירפ יד רעטעּפש רָאי ייווצ

 עטסלבָאנ יד ןגיוצעגוצ ןוא ךיירקנַארפ ןיא גנַאלקרעדיװ ןקרַאטש ַא ןפורעגסיױרַא

 -סטייהיירפ יד וצ טלעוו רעכעלטפַאשנסיו רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעטסייג

 רַאגדע סנַארפ עד שזעלָאק ןופ ןרָאסעּפָארּפ יד זיולב ןענָאמרעד וצ :;ןלַאעדיא

 עלַא יד טימ .שטיוועקצימ םַאדַא ןופ טניירפ עדייב ,עלשימ לישז ןוא עניק

 רעײגנײרַא רעטפָא ןַא ,יועל רעגנוי רעד שימייה ןוא טנעָאנ ןעוועג זיא יירד

 יזָאד יד ןגעוו ווירב ענייז ןיא סָאװ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע .ןשטיוועקצימ וצ

 רע זַא רע טביירש טָא .ןטנעמָאמ עשידיי טנָאמרעד טּפָא ןרעװ ןכוזַאב עק

 רעד ןיא .ה .ד *לַאנעסרַאק ןיא (טכַאנייװ) לעָאנ ףיוא ןטעברַאפ ןעוועג זיא

 ךיוא טרָאד ןוא רַאקעטָאילביב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןשטיוועקצימ ןופ גנוניווו

 עשיזיוצנַארפ ןייא ןייק טגנַאלרעד טשינ ןעמ טָאהק הדועס רעד וצ .טניוװועג

 (ןלױּפ .ה .ד) דנַאל ןופ םיגהנמ יד טול טיירגעגוצ ןעוועג זיא ץלַא .זייּפש

 ."שידיי ףיוא רעדָא שילױוּפ ףיוא רעדָא

 -וקעגרָאפ ןשטיוועקצימ ייב זיא ,1852 רעבמעצעד ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא

 ןעמָאנ ןטימ טילעַארזיא רעגנוי רעקירָאי ןציירד ַא; .טנוװָא רעשילַאקיזומ ַא ןעמ

 -ַאב טַאהעג ןיוש טָאה רע .?טנַאלַאט סיורג טימ לדיפ טליּפשעג טָאה אטטאל

 .םוירָאטַאװרעסנָאק ןופ זיירּפ ַא ןעמוק

 םינינע עשידיי ליפ רעייז טימ גנוביײרשַאב ןייז ךרוד טכעלפ אשייראב

 וצ ווירב ַא טביירש ,לשמל ,עלשימ .ערעדנַא ייב ייס ,ןשטיוועקצימ ייב ייס

 רעקידברעמ , ןייז ייב ןביילברַאפ לָאז רע ,ייקרעט ןיא ךיז טניפעג רע תעב ,ןיוועל

 ןטכַארט שיגָאל ,לכש ןופ טײטשַאב סָאװ ,עיידיא רעשידיי ןוא רערענָאיצולָאװער

 .?טסעטָארּפ טיײטַאב סָאװ

 עטסופ עגיה יד ןיא; :עלשימ וצ ווירב ַא ןיא טרעפטנע רעדיוו יוועל

 ןוא ןקַאילָאּפ ןופ ןענָאילַאטַאב יד ןופ טייז רעד ייב ,סַאגרוב רעטנוא סעּפעטס

 :לרוג םענעגייא ןיימ ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןגָאז וצ ױזַא טליפרעד ךיא בָאה ,ןדיי

 עמַאס רעד טימ ןלױּפ טימ ןדנוברַאפ ,טבש ןשידיי ןופ זיוצנַארפ ַא יװ ןריובעג

 לכ םדוק ןעוועג זיא םיא רַאפ ןלױּפ ."המשנ ןיימ ןופ ענורטס רעטסמיטניא

 זיא יוועל .סעיידיא עכעלשטנעמ ענייז ןוא החּפשמ ןייז ,שטיוועקצימ םאדא
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 "וא ריא רַאפ ןפמעק וצ טיירג קידנעטש ,טייהיירפ ןופ טסַאיזוטנע ןַא ןעוועג

 ןופ ךשמ ןיא ןטקַאטנָאק ענייז זַא ,ןגָאז וצ גונעג .רַאפעג ןיא זיא יז ווו ,םוטעמ

 ןיא סיוא ךיז ןקירד ןבעל ךעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ וויטקַא רָאי קיצפופ עּפַאנק

 -ַאּפ ןוא ןלַארעביל ,רעפמעק-סטייהיירפ טימ ןעגנואיצַאב עכעלטפַאשטניירפ

 רעדירב יד טימ ,ילישט ןופ ָאַאבליב טימ :רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ ןטָאירט

 ,דנַאלסור ןופ ןעצרעה ןוא ןיוואלאג טימ ,עינעמור ןופ יטטעזאר .,ונאיטארב

 טימ .ןרַאגנוא ןופ טושאק טימ ,עילַאטיא ןופ יניצצאמ ןוא ידלַאבירַאג טימ

 זיא רע .ו .א .א ייקרעט ןופ ַאשַאּפ קידאס טימ ,ןלױּפ ןופ יקסווַאלסָארעימ

 -ײטַאל םעד דצמ ענומָאק רעזירַאּפ רעד וצ טַאדידנַאק ַא יו טמיטשַאב ןעוועג

 רע טָאה ןגיוצעגקירוצ רוטַאדידנַאק ןייז טָאה רע םגה ןוא לַאטרַאװק ןשינ
 רע זיא ענומָאק רעד ןופ ןלַאפ ןכָאנ ןוא טייקיטעט עוויטקַא ןַא טריפעג רעבָא

 ּוװ ,עילַאטיא ןייק טרירגימע טָאה ןוא ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז ןעגנוווצעג ןעוועג

 .טניירפ עשינעילַאטיא ענייז קנַאד ַא ויטקַא ןעוועג רעטייוו זיא רע

 -טניירפ ןייז ןעוועג זיא עיפַארגָאיב סיוועל ןיא טנעמעלע רעקידנטײדַאב ַא

 ךיז טָאה סע ּוװ ,ייקרעט ןייק טײלגַאב רע ןעמעוװ ,ןשטיוועקצימ טימ טפַאש

 סָאװ ,דנַאלסור ןגעק ןפמעק וצ ליצ ןטימ ןָאיגעל רעשילױּפ ַא ןפַאשעג

 ןלױּפ ןעיירפַאב וצ ןוא המחלמ רעמירק .ג .א יד טריפעג טלָאמעד טָאה

 -גואיצַאב עטנעָאנ ןיא ןבילברַאפ רעטייוו יוועל זיא טיוט סרעטכיד ןכָאנ

 -רַאפ וצ טימַאב ךיז טָאה רע ןעמעוו ,ווַאלסידַאלוװ ןוז ס'שטיוועקצימ טימ ןעג

 .רעטָאפ םעד ןטערט

 רימ .ןרעקמוא ךָאנ ךיז רימ ןלעוו ןדיי וצ גנואיצַאב סיוועל ןַאמרַא וצ

 -אב ישזעי ןגױװַאב ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רעירפ ןליוו

 .יוועל ןַאמרַא ןגעוו דארג עיפַארגָאנָאמ עכעלּפעשסיױא ַאזַא ןביירשוצנָא אשייר

 וצ רעדייא עזילַאנַא-ָאכיסּפ ןופ טיבעג םוצ רעכיג טרעהעג הרעשה רעזנוא

 רעקירָאטסיה .רַאבזָאלרעד סָאד זיא ייסע ןשיטסיצילבוּפ ַא ןיא רעבָא ,עטכישעג

 ַא יז ףיוא ךיוא ןבָאה ןטפַאשנסיו-ןשטנעמ יד ןוא ןשטנעמ ךיוא ךָאד ןענעז

 .הטילש

 ןבָאה עדייב .םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ןענעז דלעה ןייז ךיוא יו רבחמ רעד

 עדייב .דליש ריא ןופ קיגנעהּפָאמוא ,עיצקַאער עשילױוּפ יד ןפמעקַאב וצ

 ,עיגָאלָאעדיא רעלַאיצַָאס ןוא רעשיטילָאּפ ס'שטיוועקצימ ןופ רערערַאפ ןענעז

 ליפעגטימ ןייז וצ ,קלָאפ ןשידיי םוצ טפַאשטניירפ רעטרירַאלקעד ןפָא ןייז ןופ

 ןופ רעדירב ערעטלע יד ןענעז ןדיי יד זַא ,גנוניימ ןייז רַאפ ,לרוג ןשידיי ןרַאפ

 .װ .א .א ןקַאילָאּפ יד

 ןופ סױרַא םענ'כ סָאװ ,רעטכיד ןופ ןעקנַאדעג עכעלטע ןריטיצ וצ גונעג

 רימ עכלעוו ןופ לייט ַא ,(1955 עשרַאװ) "?שטיוועקצימ,, :רושָארב סקרַאמ .ב

 -ירב ,דובכ ,רעדורב ןרעטלע רעזנוא ,ןדיי יד, .אשייראב ייב ךיוא ןעניפעג

 עכיילג ;קילג ןשידרע ןוא ןקיביײא ןייז וצ געוו ןפיוא ףליה ,טייקכעלרעד

 גנולקיװטנַא רעד ןָא ןוא ןדיי ןופ גנואיירפַאב רעד ןָא; ."ןכַאז עלַא ןיא טכער

 ןײטשטנַא טעוו יז ביוא .ןייטשפיוא ןענָאק טשינ ןלױּפ טעװ טסייג רעייז ןופ

 -פיוא גנַאל ךיז ןענָאק טשינ סיוועג יז טעוװ ,ןדיי יד ןופ גנואיירפַאב רעד ןָא

 ףדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זנוא טעוװ ענייז ןעגנוניימ ערעדנַא ןגעוו .?ןטלַאה

 -יא עטמיטשַאב ַא ןלעטשוצטסעפ ףיוא גונעג ןיוש זיא עטגָאזעג סָאד רעבָא

 .ןיוועל ןוא רבחמ ןשיװצ ןעגנוניימ ןופ טעטיטנעד
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 ךָאנ ןופ ןליוּפ ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא רעבָא טבעל רבחמ רעד

 טכעוושרַאפ טרעװו רעטכיד ןשילױּפ ןופ עיגָאלָאעדיא יד תעב ,המחלמ רעד

 -סױרַא ןרעוו ,רעדירב ערעטלע יד ,ןדיי .ןטָאברַאפ טרעוו קרעוװ ןייז וליפַא ןוא

 ליו רבחמ רעד ...דנַאל ןופ ,ןטמַא יד ןופ ,ןטעטיסרעווינוא יד ןופ טגָאיעג

 רעוועג ןייז ?ןָאט סָאד רע ןָאק ױזַא יו .ןעגנולדנַאה עקיזָאד יד ףיוא ןריגַאער

 סָאװ ,טלַאטשעג ַא ךרוד ןגיוצעגוצ טרעוװ רע .עטכישעג יד ,טפַאשנסיװ יד זיא

 -רעקלעפ .,םזיניווָאש ןגעק רע יו טפמעקעג קירוצ רָאי טרעדנוה טימ טָאה

 םענענַאטשעגּפָא ןוא ןשיטַארקָאטסירַא םייב טסַאהרַאפ ןעוועג זיא יוועל .האנש

 רעקיזָאד רעד טָאה קורדסיוא ןטלוב ַא .טפַאשלעזעג רעשילױוּפ רעד ןופ לייט

 ,ןיועל טַאהעג טנייפ טָאה סָאװ ,ןײלַא רעטכָאט ס'שטיוועקצימ ןבעגעג גנולעטש

 -ָאיב םעד ,ַאלסידַאלװ רעדורב ריא ףיוא העּפשה עסיורג וצ ַא טָאה רע לייוו

 ץנַאג ןייז זיא רעטָאפ ןייד, :ןװַאלסידַאלװ וצ טביירש יז .רעטָאפ ןופ ףַארג

 -רעד רימ זיא'ס .קילָאטַאק ַא סיואכרוד ליפעג ןוא קנַאדעג ןיא ןעוועג ןבעל

 -רעטנוא ךיז טסָאה וד סָאװ ,טיוט ןכָאנ דובכ םיא ןבעגּפָא סָאד סָאװ ,רעדיוו

 -ַארטסנָאמעד רעשיטַארקַאמעד-שידיי ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט ,ןעמונעג

 (לארשי) רע לָאז .ןינע ןצנַאג םעד טימ סמַאזניימעג ןייק טשינ טָאה לארשי .עיצ

 ַא ןרעַאב קיאור ןזָאל רע לָאז ןוא ךיז טסולג םיא סָאװ ,םילשורי ןיא ןָאט

 ,טָאירטַאּפ ןוא טעָאּפ ַא טנידרַאפ סע יוװ ױזַא קילָאטַאק ןוא ץישטכַאלש ןשיווטיל

 יד טָא ...טסּפױּפ ןרַאפ ץרא-ךרד טַאהעג ךיוא רע טָאה עילַאטיא קידנביל סָאװ

 ."ןדיי יד רַאפ עטכאלפ עטיור ַא יו זיא עיידיא

 -רָאי ןט-19 ןיא ןשינעעשעג עקיטרעוונגעק יד טרינָאּפסנַארט רבחמ רעד

 ןשזַאנָאסרעּפ ענייז ןופ ליומ ןטימ ןביולרעד ךיז רע ןָאק ָאד ןוא טרעדנוה

 ןליטש וצ םורַא ױזַא ןוא ןעקנַאדעג ?עשיסרוקיּפַאא יילרעלכ ןעגנערבוצסיױרַא

 ילָאּפ רעסיורג ןייק ןייז טשינ ףרַאד ןעמ .ןריזירָאירעטסקע וצ ךיז רעגַאב ןייז

 רענעבירשַאב רעד ןוא הוה ןשיװצ םזילעלַארַאּפ םעד ןעניפעג וצ ידכ ,רעקיט

 .ןדער רעטייוו ןלעו רימ רעכלעוו ןופ ,טייצ

 יוועל ןַאמרַא ןופ טניירפ עשידיי
 סעה השמ .א

 ןוא םיור} ןופ רבחמ רעד ,סעה השמ טרעהעג טניירפ סיוועל ןַאמרַא וצ

 יועל ןעוו .טרעיודעג גנַאל רעייז טָאה טפַאשטניירפ עקיצרַאה רעייז ."םילשורי

 טכעלטנפערַאפ סעה טרָאד טָאה ,"סערּפסקע'ל; גנוטייצ יד ןבעגעגסױרַא טָאה

 טשינ ייז טָאה רע ,תמא .ןצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא טרעדנוה ייווצ רעביא

 .ןבירשעגרעטנוא טשינ ךיוא ןעלקיטרַא ענייז טָאה ןיילַא יוועל רעבָא ,טעמתחעג

 ןעמ ףרַאד ,ןטירד םעד ןָאעלָאּפַאנ רעזייק ןטימ זַא ,ןטלַאהעג ייז ןבָאה עדייב

 .טשינ ךיוא יז טּפַאשרַאפ דובכ ליפ רעבָא ,גנודניברַאפ יד ןסייררעביא טשינ

 סעה השמ סָאװ ,ןעמרָאפער עשימָאנָאקע יד ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא יוועל

 יד ןריזינַאגרָא ןוא טלעוװ-ןצנַאניפ עסיורג יד ןקיטייזַאב :טרילומרָאפ טָאה

 עשיטילָאּפ יד ךיוא .רָאטקעס ןוויטַארעּפָאָאק ןוא ןטַאװירּפ ןופ ץנעטסיזקעָאק

 ןעגנואיושנָא יד ללכב יװ ,ךעלנע ןעוועג ןענעז ןיוועל ןוא ןסעה ןופ ןעגנואיושנָא

 ינא רעיײז :טייצ רענעי ןופ רעקיטילָאּפ עלַארעביל עשיזיוצנַארפ ערעדנַא ןופ

 גנוגעװַאב-סגנואיירפַאב עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ יד זַא ,ןעוועג זיא ןימאמ

 ףיט ךיוא ךיז טָאה יוועל .טירשרָאפ ןכעלרעהפיואמוא ךיז טימ ןעגנערב ןלעוו
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 ,עגַארפ-ןדיי רעד ןגעו סעה השמ ןופ עיצּפעצנָאק רעד רעביא טכַארטרַאפ

 ןטייצ ןיא ןבעל רימ לייווע ,הנידמ עקיגנעהּפָאמוא ןַא רָאנ זיא גנוזייל סנעמעוו

 ."רעקלעפ יד וצ טרעהעג טפנוקוצ יד ןעוו

 רעקלעפ ערעדנַא טימ טכער עכיילג קידנעמוקַאב זַא ,טניימעג טָאה יוועל

 .ןרילימיסַא ןדיי יד ךיז ןלעװ

 .םזיויטקעיבָא טימ ריא ןגעוו טדער ןוא עגַארפ יד סױרַא טקור אשייראב

 רעד ןיא םעלבָארּפ טלעטשעגקעװַא ןא רעבָא ,גנוניימ ןייק סױרַא טשינ טגָאז רע

 .ךיז רַאפ ןיוש טדער עיצַאלעטסנָאק רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעשיטילָאּפ רעקיטנייה

 שש טהש רק ףלאדא ף

 טָאה יוװעל .עימערק ףלָאדַא קאאזיא טנָאמרעד טפָא רעייז טרעוו ךוב ןיא

 -ילָאּפ םענעעזעגנָא םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעו ,ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ םיא

 -לוּפ יד ןציטשרעטנוא לָאז רע ןטעבעג ןוא עיצַאגעלעד-טנגוי ַא טימ רעקיט

 ,עיציזָאּפָא רעקיסעמ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,עימערק .סעיצַאטסעפינַאמ עש

 עיכרַאנָאמ-ילװי רעד תעב ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה

 סָאד זיא עימערק .(1851 - 1848) קילבוּפער רעטייוצ רעד ןוא (1848 - 1821)

 קלָאפ סָאד זַא ,ּפיליפ-יאול גינעק םעד ןגָאזנָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעד ןעוועג

 םיא טָאה גינעק רעד .ןפיױלטנַא וצ טהצעעג םיא ןוא ירעליט ףיוא טרישרַאמ

 ,ריט יד טּפַאלקעגוצ טָאה עימערק ןוא עטערַאק ַא ןיא ןיירַא זיא ,טגלָאפעג

 -רַאנָאמ יד טצעזעגניירַא טָאה עימערק;, זַא ,לטרעוו סָאד טמַאטש טלָאמעד ןופ

 ."עטערַאק רעד ןיא עיכ

 71848 רָאי ןיא, ןטפירש סעימערק ןבעגעגסױרַא 1862 רָאי ןיא טָאה'מ ןעוו

 -קַאדער דנַאב םעד טָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג ךעלנײשרַאװ יוועל זיא

 .טריט

 -יירפ רעד וצ ייז ןרעהעג עדייב ,עטנעָאנ רעייז ןענעז ןעגנואיצַאב ערעייז

 -טָאש םוצ ,1858 טייז ,רעטעּפש ןוא *טנעירָא רעסיורג רעד, עשזָאל-רערעיומ

 טרעהעג ןוא דארג ןט-22 םעד טכיירגרעד ןבָאה עדייב ּוװ ,לַאוטיר ןשידנעל

 .(1880) עימערק ןופ טיוט ןזיב גנוריפנָא רעד וצ

 רעטנוא יו ױזַא :הביס רעייז טַאהעג ןבָאה ןפערטנעמַאװצ עטפָא יד

 ןעוועג ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ןופ טייהיירפ יד זיא טפַאשרעה סנָאעלָאּפַאנ

 -עג ןענָאסַאמ ענעעזעגנָא ןופ ןענָאלַאס יד ןוא סעשזָאל יד ןענעז ,טצענערגַאב

 .ןטקנוּפפערט עשיטילָאּפ ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװ

 -ור ןיא ןעמעלבָארּפ -ןדיי יד טיײקידמיטרּפ ליפ טימ טריטקַארט אשייראב

 רבחמ םעד רעבָא ןביג ,ן'יוועל ןַאמרַא וצ תוכייש עניילק ַא ןבָאה סָאװ ,עינעמ

 -נײרַא ןוא ןדיי רַאפ טכער עכיילג ןופ ןעגנורעדָאפ ןגעוו ןדער וצ טייהנגעלעג ַא

 ,/לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא; טפַאשלעזעג עשידיי-שיזיוצנַארפ יד ןריפוצ

 .טנעדיזערּפ רעד זיא עימערק ףלָאדַא רעכלעוו ןופ

 -יאנוד יד ןיא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא

 סקיוו רעד .ןדיי 122.000 טבעלעג ,עינעמור עקידרעטעּפש סָאד ,רעמיטנטשריפ

 ןדיי עמערָא ליפ לייוו ,רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ןצעזַאב ךיז רעהַא ןעמוקעג ןענעז דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןופ



 129 סירג חנ .רד

 ןשימָאנָאקע ןַא ןעזעג ןדיי יד ןיא טָאה עיזַאושזרוב עגנוי עשינעמור יד

 עזעיגילער עטלצרָאװעגניא ףיט יד ךיוא יו ,הביס עקיזָאד יד .טנערוקנָאק

 ַא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןגָארטוצנײרַא עיזַאושזרוב יד ןגיווװַאב ןבָאה ןלייטרוארָאפ

 קידנעייז סָאװ ,ןלַארעביל יד .ןדיי יד ןופ טכער יד ןצענערגַאב ןגעוו טקעיָארּפ

 עלַא רַאפ טכער עכיילג טגָאזעגוצ ןבָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ןטנַארגימע ןיילַא ךָאנ

 זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז :קירוצ ףיוא טירש ַא טכַאמעג טציא ןבָאה ,רעגריב

 יד; .רעטעּפש טכַארטַאב ןרעוװ טעװ ןדיי רַאפ טכער עשיטילָאּפ ןופ עגַארפ יד

 -נַאקַאב רעד .עימערק ףלָאדַא טשערַאקוב ןייק ןטעברַאפ ןבָאה ןדיי עשינעמור

 -רעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג ךיוא זיא רעקיטילָאּפ רעשיזיוצנַארפ רעט

 -עג טָאה סָאװ ,"לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא; עיצַאזינַאגרָא רעלַאנָאיצַאנ

 ."רעדנעל עלַא ןיא ןדיי ןופ טכער עכיילג רַאפ טפמעק

 -לארשי-ללכ ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא זייב ןייק טשינ טעז רבחמ רעד
 ןופ םינינע עטסקינייװעניא ןיא ןירַא ךיז טשימ סָאװ עיצַאזינַאגרָא רעקיד
 -ערק ןופ טייקיטעט יד עיטַאּפמיס טימ טסירגַאב רע טרעיינ ,רעדנעל ערעדנַא
 עימערק .רעטשרע רעד לרַאק טשריפ רעד ןעמונעגפיוא טָאה'ס ןעמעוו ,עימ
 טנעמַאלרַאּפ ןשינעמור ןיא ןטערטוצפיוא טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיוא טָאה
 טכַאמעג טָאה סָאװ ,ןלייטרוארָאפ עזעיגילער ןוא -ןסַאר ןגעק עדער ַא; טימ
 ."קורדנייא ןטוג ַא

 ןרענָאיצקַאער יד .ןטַאררַאפ ,טגָאזעג ןיוש יװ ,ןבָאה ןלַארעביל עשינעמור יד

 -עג זיא'ס ןוא ןסַאמ יד ןשיװצ עצעה עשיטימעסיטנַא ןַא טריפעג ןבָאה רעדיוו

 גנוטייצ רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא טביירש עימערק .(1866) םָארגָאּפ ַא וצ ןעמוק

 טרימַאלקָארּפ סָאװ ,יד ײטרַאּפ עלַארעביל יד זיא עינעמור ןיא, :?לקעיס על;

 יד סיוא טקירד ןוא ןעגנואיושנָא עטסוויסערגָארּפ עמַאס יד לוק ןכיוה ןפיוא

 ךייש סָאװ רעבָא ,1848 רָאי ןופ עיצולָאװער רעד רַאפ עיטַאּפמיס עטספיט

 ןט-16 רעדָא ןט-15 ןיא ךָאנ יז טקעטש .סעגַארפ עלַאיצַאס ןוא עזעיגילער

 -יוצנַארפ רעד ןופ גנוציטשרעטנוא יד טמוקַאב עימערק ףלָאדַא .?טרעדנוהרָאי

 רעד ףיוא טשינ הלועּפ ןייק רעבָא טָאה סָאד .גנוריגער רעשילגנע ןוא רעשיז

 .עינעמור ןיא עיצַאוטיס

 -ערּפ םעד טנָאמרעד רע .יוועל ןַאמרַא ןיירַא ךיז טשימ טנעמָאמ םעד ןיא

 ןרָאװעג ןוא לַארעביל ַא ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,ונאיטארב רעטסינימ-רעימ

 טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עמייהעג יד ךיוא ןוא תוחטבה ענייז ,רענָאיצקַאעד ַא

 ןבעג וצ טגָאזעגוצ טָאה רע עכלעװ תטעב ,"לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא;

 .טכַאמ יד ןעמוקַאב ןלעו ײטרַאּפ ןייז ןוא רע רָאנ יו ,ןדיי רַאפ טכער עכיילג

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנופערט עטנָאמרעד יד זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא בגא

 רעד ,ונאיטארב ץוח ַא ןבָאה ךיז טקילײטַאב ןוא יוועל ןַאמרַא ןופ הריד רעד

 ,?סנַאילַא; ןופ רעדילגטימ יד ,וקסעלובערק זירַאּפ ןיא עינעמור ןופ רעייטשרָאפ

 טָאה יוועל .ןײלַא תיבה:-לעב רעד ןוא ,דלעפנעזָאר ןוא שזנַאהערק ,ןעוועל

 יד ןוא עגַארפ-חרזמ יד; :רושָארב ַא ןבעגוצסורַא ונאיטארב ןפלָאהעג ךיוא

 -מעסקול; רעד ןופ גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד זיא רושָארב יד .?עיצַאנ עשינעמור

 -עקצימ װַאלסידַאלװ ךרוד טריפעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,?גנולדנַאהכוב רעגרוב

 .יוועל ןַאמרַא ...ךרוד טריסנַאניפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא שטיוו

 -נָאק ענייז ןגעו העידי יד לייו ,סעכ ןיא קרַאטש ןעוועג זיא ונאיטארב

 תופידר-ןדיי יד .טריטימָארּפמָאק שיטילָאּפ םיא ןבָאה ?סנַאילַא; טימ ןטקַאט
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 טשריפ םייב ןגָאלשרעד ךיז טָאה עימערק .טרעמעג ךיז ןבָאה עינעמור ןיא

 -ארב טמוק רעטעּפש רָאי ַא רעבָא ,(1867) ונאיטארב ןופ עיסימעד יד לרַאק

 .ךיז טרעגרערַאפ ןדיי יד ןופ עגַאל יד ןוא טכַאמ רעד וצ רעדיוו ונאיט

 ןפיוא ידכ ,עינעמור ןייק ,עימערק טימ םכסה ןיא ,יוועל טרָאפ טלָאמעד

 טגיילרַאפ רע .עילַאװכ רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק ףמַאק םעד ןריפ וצ טרָא

 טריטקַאדער ןוא "חרזמ ןופ ןרעטש רעד; לַאנרושז ןשיזיוצנַארפ ַא עינעמור ןיא

 -אר לוטילעַארסיא; לַאנרושז ןשינעמור םעד ןופ עבַאגסױא עשיזיוצנַארפ יד

 -ַאקוב ןיא רעיײגנײרַא רעטפָא ןַא ךיוא זיא רע .(דיי רעשינעמור רעד) ?ןאמ

 טרעוו ונאיטארב ןעוו ."לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא; ןופ ָארויב רעטשער

 םענעפָא ןַא יועל םיא טקיש ,לָאמ ןטייוצ םוצ רעטסינימ-רעימערּפ סיוא

 ןבעגעג ךייא בָאה'כ, :ןענעייל רימ ןכלעוו ןיא ,ןטייז (60) קיצכעז ףיוא ווירב

 ןטייוצ ַא ןבעג ןָאק ןַאמ ןייא סָאװ ,טפַאשטניירפ ןופ זייווַאב ןטסערג םעד

 טסכַאמ וד סָאװ תופידר יד ףיוא טקוקעג טשינ ,טניירפ ןייד ןבילבעג ןיב'כ

 רעכלעוו יו ריא וצ רעהעג ךיא סָאװ ,ץלָאטש רעמ ןיב ךיא . . .עסַאר ןיימ ןגעק

 -סיוא טנָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמלדא רעשטייד יצ רעשיזיוצנַארפ זיא טשינ

 ."רעטירציירק יד ןופ סוחי ַא טימ ןזייוו

 -ַאב רע זַא ,ויטַארטסנָאמעד רעטנוא טכיירטש יוועל, :וצ טיג אשייראב

 רעקיזָאד רעד .?ןסָאמ עשיטסיסַאר ןָא טעדנעוו ןעמ ביוא דיי ַא רַאפ ךיז טכַארט

 .טשינ ןרַאטנעמָאק ןייק ףרַאד רבחמ ןופ רַאטנעמָאק

 עטכישעג יד ןוא ווירב ןשיטעטַאּפ ןופ םיטרּפ עקירעביא ךרוד זָאל ךיא

 -וצוצ יאדכ רָאנ זיא סע .עיצקַאער רעשינעמור רעד ןגעק ףמַאק ס'יוועל ןופ

 רעמיטנטשריפ יד ןיא טעברַא רעטגנערטשעגנָא ןופ רָאי ייווצ ךָאנ, זַא ןבעג

 םגה ,ךָאד טָאה תוחילש ןייז .זירַאּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1870 ןיא יוועל זיא

 -ָאיצַאנ-זעיגילער יד ןרעדלימרַאפ וצ ןעוועג םרוג ,סָאמ רעטצענערגַאב ַא ןיא

 ןופ עלַארטנעצ רעזירַאּפ יד ןוא עימערק .עינעמור ןיא ןטקילפנָאק עלַאנ

 ."קנַאד ַא טקירדעגסיוא לעיציפָא םיא ןבָאה "לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא;

 עטריטיצ יד וצ ןשינערָאװַאב ןייק טשינ טניפעג רעקירָאטסיה רעד זַא

 .ייז טריטּפעצקַא רע זַא ,טײטַאב ןעגנוניימ

 עלַאיצַאס-שיטילַאּפ יד ןיא טקעּפסַא רעשידיי רעד

 שטיוועקצימ םַאדַא ןופ סעיצּפעצנָאק

 ןדיי ןזייווַאב וצ ץנעדנעט עשוריפב ַא ךוב ס'אשייראב ןיא ךיז טליפ סע

 .טכיל טוג ַא ןיא

 ,1848 ןיא ןשינעעשעג-רַאורבעפ יד ןגעוו טדער רע ןעוו ,בייהנָא ןיא דלַאב

 טגעלפ סָאװ ,רעלטיירק רעדיינש רעזירַאּפ ןופ יורפ יד, יו רע טלייצרעד

 ןַאמרַא ןופ ןוא שטיוועקצימ החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ םישובלמ יד ןטכיררַאפ

 וצ ןעמוקעג ןַאמ ןטימ ןעמַאזוצ ,ירעליט ןעמענרַאפ ןכָאנ סנגרָאמוצ זיא ,יוועל

 טכַארבעג קידנריפמואירט ןוא (הריד ס'שטיוועקצימ) לָאיניטַאב ףיוא ןפיול

 ,ילעמַא ןיגינעק רעד ןופ ןקָאז-רושזא רָאּפ ַא ,יורפ ס'שטיוועקצימ ,ןענילעצ

 ןשילױּפ םוצ עיטַאּפמיס ס'יוועל ןגעוו רע טלייצרעד טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 םוצ גנואיצַאב עכעלטניירפ ַא סױרַא טזייוו רע לייוו ,יקסוועשארק רעביירש
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 טָאה ןיקסוועשארק קנַאד ַא ,בגא .ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ םעלבָארּפ

 .עשרַאװ ןיא ןגרעבנענָארק וצ ןגָאלשרעד יוועל ךיז

 סָאװ ,ענאקסאט לאומש ,טניירפ ַא טַאהעג יוועל טָאה רעדיוװ עילַאטיא ןיא

 טילעַארזיא סנַאילַא; עיצקעס רעשינעילַאטיא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג זיא

 יוװעל טָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא זַא ,לשמל ,ךיז ןסיוורעד רימ ."לעסרעווינוא

 יד ןופ תונברק עשידיי יד ףליה ןגָארטעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק םוצ טרעהעג

 טעטימָאק םעד וצ ןגיוצעגוצ ךיוא טָאה רע זַא ןוא דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ

 זַא ןענָאמרעד וצ קירעביא ןייז טשינ טעװ סע .ןטייקכעלנעזרעּפ עשיזיוצנַארפ

 דּפסה ַא טימ זיא .ַאּוװעברוק ןיא 1891 ץרעמ ןט-23 םעד ,היוול ס'יוועל ףיוא

 .ןהכ קודצ זירַאּפ ןופ רעניבַאר-טּפױה רעד ןטָארטעגפיוא .דנַא .ווצ

 זיא ,לקניווקוק ןשידיי ןופ ,ךוב ןיא לטיּפַאק רעבָא רעטסקיטיײטַאב רעד

 ."ָאיגעל רעשידיי רעד;

 טכער ןוא ץנַארעלָאט רעזעיגילער ןופ רעכערפשריפ ַא -- שטיוועקצימ,

 ןעמונרַאפ .דנַא .ווצ ךיז טָאה -- טײקיגנעהּפָאמוא רעשהכולמ וצ קלָאפ ַא רַאפ

 ןיא ןדיי ןופ טפנוקוצ ןוא לרוג ןטימ ןוא עטכישעג רעשידיי רעטלַא רעד טימ

 ןיוש זיא בײהנָא ַאזַא .לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןָא אשייראב טבייה ױזַא --- ?ןליוּפ

 .ןימַאמ ינא ןַא ןוא םַארגָארּפ רעצנַאג ַא שיטקַאפ

 טרָאד .ייקרעט ןייק שטיוועקצימ טרָאפ ןיוועל ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא

 ןעיײרפַאב ןוא דנַאלסור טימ ןפמעק ףרַאד סָאװ ,ןָאיגעל רעשילוּפ ַא ךיז טפַאש

 רעד טימ ייקרעט :המחלמ רעמירק רעד תעב 1855 רָאי ןיא ןענעז רימ .ןליוּפ

 טשינ ןליוו רימ .דנַאלסור טימ ךיז טגָאלש דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןופ ףליה

 ןסירעגרעביא זיא סָאװ ,רעטכיד ןשילױּפ ןופ תוחילש רעד ןגעװ ןייז ךיראמ

 -ָאטסירַא יד זַא ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא ןענעז סע .טיוט ןייז תמחמ ןרָאװעג

 ןלייצרעד וצ קיטכיוו זיא זנוא .טמסרַאפ םיא ןבָאה רענגעק עשיליוּפ עשיטַארק

 ףדיי עגונב רענעלּפ ס'שטיוועקצימ ןגעוו

 -ערקעס ןייז ןוא שטיוועקצימ טכוזַאב (רימזיא) ענרימס ןיא ןעמוקעגנָא

 טגָאז בר ןקיטרָא ןַא טימ סעומש ַא ןיא .סעגָאגַאניס עטסערג יד יוועל רַאט

 טרעטנענרעד םילשורי ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןופ טייצ יד זַא טנייש רימ; :יוועל

 יװעל טָאה ,םינמיס יד ןענעז עכלעוו טגערפעג םיא טָאה בר רעד ןעװ ."ךיז

 עקיטציא יד ,טכַאמ רעכעלטסּפױּפ רעד ןופ הדירי עטנעָאנ יד; :טרעפטנעעג

 ."דנַאלסור ןופ ןברוח רעד ןוא ייקרעט ןופ עינָאגַא

 טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעוװו ס'שטיוועקצימ רעטייו טריטיצ אשייראב

 יד זַא ,טלָאװעג טשינ טלָאװ ךיא, :לָאּפָאטסַאבעס ןופ ןלַאפ ןכָאנ ן'יוועל וצ

 -ישרַאפ ,עטיל ןוא ןלױּפ ןופ עינוא יד יו ױזַא לייוו ,ןלױּפ ןזָאלרַאפ ןלָאז ןדיי

 עשיטילָאּפ ַא קילבוּפער רעזנוא ןבעגעג טָאה ,עיגילער ןוא עסַאר טיול ענעד

 טימ ןלױּפ ןופ גנוקינייארַאפ יד זַא ,ךיא ביילג ױזַא ,טייקסיורג עשירעטילימ ןוא

 -כיוו יד .תוחוכ עלעירעטַאמ ןוא עקיטסייג ערעזנוא ןרעסערגרַאפ טעװ לארשי

 תוביס יד ןקיטייזַאב ןיא טײטשַאב סנַאסענער ַא וצ סנלױּפ גנוטיירגוצ עטסקיט

 ענעדישרַאפ ןרעדירברַאפ ןוא ןדניבפיונוצ ףרַאד ןעמ .ה .ד םוקמוא ריא ןופ

 ."דנַאלרעטָאפ רעזנוא ןופ סעיגילער ןוא סעסַאװ

 -ַאב ןעמ יו ,קלָאפ ןשילױּפ ןופ הזוח ןופ ןעקנַאדעג יד ןעוועג ןענעז סָאד

 -ניה םעד ףרּוװרָאפ ַא יו סױרַא טקור אשייראב סָאװ ,ןשטיוועקצימ טנכייצ

 .םישזער ןקיט
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 עשידיי טנגעגַאב יוועל ןוא שטיוועקצימ ןבָאה ַאשַאּפ-קידאס ןופ רעגַאל ןיא

 ןיא .עיבַארַאסעב ןוא םירק ןופ רענלעז עשיסור ענעגנַאפעג בור'ס ,ןטַאדלָאס

 ,ןָאיגעל ןשידיי ןרעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ קנַאדעג ַא ןטכיולעגפיוא טָאה חומ רעייז

 ןעמוקַאב טָאה טקעיָארּפ רעד .ןטיהעגּפָא ןרעוו ןענָאק לָאז טייקשידיי יד ּוװ

 ןריציפָא עשיזיוצנַארּפ ךיוא :ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנבעגסָאמ ןופ המכסה יד

 זַא ,טביילגעג טָאה שטיוועקצימ .טמיטשעגנייא ןבָאה םַאטשּפָא ןשידיי ןופ

 ךיז טימ ןעיצטימ ןעגנולײטּפָא עשידיי יד ןלעוװ ןלױּפ ןייק קידנרישרַאמניײרַא

 קידנעעז ,רעדיוו ןקַאילָאּפ יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ יד

 -סור ןגעק דנַאטשפיוא םוצ ןייטשוצ ךיוא ןלעו ,קלח ַא ָאד ןעמענ ןדיי יד זַא

 גיז רעד זיא לייטנָא ןעמענ ןדיי ּוװ טרָאד זַא ,טגייצרעביא ןענעז ייז לייוו ,דנַאל

 .רעטרעכיזעג ַא

 וצ ידכ ,ןזירק עשידיי טימ ןטקַאטנָאק טּפינקעגנָא לייורעד טָאה יוועל

 ןעמוקעג זיא טנעמָאמ םענעי ןיא .ןָאיגעל ןרַאפ עציטש עלעיצנַאניּפ ןעמוקַאב

 ןעלדנַאהרַאפ וצ ידכ ,דלישטָאר סנָאפלַא ןופ רעטקיטכעמלופַאב ַא ייקרעט ןייק

 ןעוװעג זיא דלישטָאר יוװ ױזַא .ייקרעט רַאפ האוולה ַא ןגעװ ןַאטלוס ןטימ

 וצ ךיז רעװש ןעמוקעגנָא טשינ ןיוועל זיא ,רערעיומיירפ יד טימ ןדנוברַאפ

 -וצ טנַאקעג טָאה רע ןעמעװ קנַאד ַא ,ואדנַאל חילש סדלישטָאר טימ ןפערט

 .רעטסינימ-ןרעסיוא ןשיקרעט םוצ ןעמוק

 רעטייוצ רעד ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןוא טייז ןייא ןופ דלישטָאר

 רעבָא ןבָאה ןקרעט יד .ןָאיגעל ןופ טסַאל עלעירעטַאמ יד ןגָארט טלָאזעג ןבָאה

 טימ סעיצַאקילּפמָאק רַאפ ארומ סיוא ,שינעביולרעד רעד טימ טּפעלשעגּפָא

 -נָאק עסיוועג ןעמוקַאב ןלָאז ןדיי יד ןעוו לַאפ ןיא טלעװו רעכעלטסירק רעד

 -ליגדנע רעד ןוא טקילפנָאק רעמירק ןופ סולש רעד .םילשורי ןיא סעיסעצ

 ןינע ןצנַאג םעד טכַאמעג טשינוצ ןבָאה האוולה רעד ןגעװ ךַאמּפָא רעקיט

 ןרישזַאגנַא קרַאטש וצ טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ןריקנַאב עשידיי יד .ןָאיגעל

 ךיז טימַאב רבחמ רעד יװ ,ךוב ןצנַאג םעד סיואגנעל רימ ןעעז םורַא ױזַא

 םַאדַא ייב ןוא ןיוועל ייב ןטנעמָאמ עשידיי ןכיירטשרעטנוא וצ תונשקע טימ
 -יטנַאטסנָאק ןיא ןַאלּפ ןטצעל ןייז טימ, טבערטשעג טָאה רעכלעוו ,שטיוועקצימ

 וצ טַאהעג ביל טָאה רע .טייהיירפ ןופ טסניד ןיא ןדיי ןריזיליבָאמ וצ לָאּפָאנ

 ןדמערפ ַא רעטנוא ןעוועג ןענעז ןדיי יד יו טקנוּפ ןקַאילָאּפ יד זַא ,ןרזחרעביא

 ןעװ גָאט ַא ןעזעגסיורָאפ טָאה רע ...רעקלעפ ןשיװצ טײרּפשעצ ןוא ךָאי
 ..."ָאװינ ןזעיגילער ןרעכעה ַא וצ ןבייהרעד ךיז תופתושב ןלעוװ ןדיי ןוא ןטסירק

 -מורַא רעד ןיא ןטנעמָאמ *עשידיי, לָאצ יד טכַא ןיא ןעמענ ןלָאז רימ ןעוו

 גנולדנַאהּפָא עקידנּפעשסױא ןַא ןעמוקַאב ךיז טלָאװ ,עיפַארגָאנָאפ רעטדערעג

 םעד דצמ שינעדנעטשרַאפ רעד ןגעוו ןוא ןתוכייש עשילױּפ-שידיי יד ןגעוו

 ףדיי יד ןופ ןלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ רעטכיד ןשילױּפ ןטסערג

 :עיציזָאּפ עשיפַארגָאילביב ַא יו רעמ עיצַאקילבוּפ ַאזַא זיא 1970 רָאי ןיא

 .קלָאפ ןשילױּפ םעד גנונָאמרעד ַא ןוא רבחמ םעד דצמ טַאט עקיטומ א זיא'ס
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 רעבמעטּפעס ןט-2 םעד ןריובעג ,םירג חנ
 ןיא טעטיסרעווינוא ןפיוא טרידוטש .2
 רערעל .עטכישעג ןופ טַארָאטקַאד .עקַארק
 -"תוברת , יד ןיא ןײטַאל ןוא עטכישעג ןופ
 רעד ןופ רָאטקעריד .ןלױּפ ןיא סעיזַאנמיג
 --1934) קָאטסילַאיב ןיא עיזַאנמיג-ָא"שיצ
 ןיא "הולש , עיזַאנמיג רעד ןופ ןוא (6
 -עטיל ןוא עשיגָאגַאדעּפ ןופ רבחמ .ביבא-לת
 ,עשילוּפ ןיא 1923 ןופ ןעלקיטרַא עשירַאר
 -ייצ עשיזיוצנַארפ ןוא עשיאערבעה .עשידיי
 א"צ ,ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוט
 ענעדלַאג ,, ,"טפנוקוצ,, ,"רעטעלב - ַאװיײ
 ."רעקעוו,, ,"טייק

 -ערקעס ןוא רעדנירגטימ 1946--1944 ןופ
 -ַאטסיה רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאט
 ןיא רעטעּפש ,ןילבול ןיא עיסימָאק רעשיר
 .שזדָאל

 ,"עיגַאלַאריטרַאמ - רעדניק  ןופ רבחמ
 ןיא ןטעברַא ערעדנַא ןוא "טניירפ ןשיווצ,
 .שילױּפ

 ןיא ןעגנולײטּפָא עשידיי יד ןופ רעטייל
 ןיא ןוא קעטָאילביב-לַאנָאיצַאנ רעזירַאּפ רעד
 -יטסניא ןופ קעטָאילביב-טעטיסרעווינוא רעד
 .ןכַארּפש-חרזמ רַאפ טוט

 -סורַאל רעײנ רעד ןופ רעטעברַאטימ
 -עטיל רעשיאערבעה ןגעוו עידעּפָאלקיצנע
 ַאדוי ַאידעּפָאלקיצנע; רעד ןופ ןוא רוטַאר
 .(תירבע ןוא שילגנע) "ַאקיא

 תאט ןר"פעג ןס 109 ןיז רוט י וי טקא שולפ ןעשש0  .הש הר =

 ףעד) םוקב רעּבַאר ;ךעַײמ לאינח ?קסװאקַאמ ט .שטפעה ופ - שטושדרשוב ץא

 .קינרוקס .א ,ןַאמרעטוג .פ ,רעגַארש .פ ,(םולב ןָאעל ןופ ןוז



 ש'ט יה ריא בי לא כי

 נירק ןופ ךורכסיוא םעד גרע -- עּפַאריײא ךרוד

 ןופ) ןרָאװעג טלייועגסיוא ךיא ןיב רעירפ ןכָאװ עכעלטע .1929 טסוגיוא

 ןשיטסינויצ ןט-21 םוצ טַאגעלעד סלַא (עקָארק ןיא .ס .צ ןויצ-ילעוּפ עטסיל רעד

 ןרעלטיה ךרוד טרעקַאלפעצ ,גירק-ןורענ רעד ןעוו ,טציא אקווד .סערגנָאק

 ביילק ,םזיסקָארַאּפ ןתמא ןַא ןופ עידַאטס רעד ןיא ןיירַא ןיוש טערט ,ןליױּפ ןגעק

 רעד ןיא .ףנעג ןייק ןרָאפ וצ -- ןטַאגעלעד ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ --- ךיז ךיא

 ןטעשויעצ-דליו ןרעביא ,קירוצ ןוא ןיהַא העיסנ ַא סע טיײדַאב קיטקַארּפ

 .דנַאלשטיײד

 טקידעלרעד בָאה ךיא ןכלעוו ייב ,עװטסָאראטס רעד ןיא טנערעפער רעד

 :טכַאדרַאפ ןרעיוז ַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ,ןטעטילַאמרָאפ-עזייר יד

 -עג רימ רע טָאה-- ןרָאפוצסױרַא שינעביולרעד יד טמוקַאב ריא םגה --

 רעד ריא טגילרעטנוא -- טרָאװ סעדעי שיטסַאקרַאס קידנכיירטשרעטנוא .,טגָאז

 ךיז טכילפ רעייא זיא ,ןייז טשינ טלָאז ריא ּוװ .עיצַאזיליבָאמ רעשירעטילימ

 .ןדלעמ וצ טרָאפָאז ףור ןטשרע םעד ףיוא

 עזייר רעד ךרוד -- ךיז ןלעוװ ןיא ןעוועג דשוח ךימ רע זיא קפס םוש ילב

 ךיא בָאה ,קידנגייוש .ײמרַא רעד ןופ ןעײרדסױרַא ץייווש רעלַארטיײנ ןיא

 ױזַא :גנוקידיילַאב עטסגרע יד יװ טכַארטַאב טכַאדרַאפ ןטגָאזרעד טשינ ןייז

 ,המחלמ-רעבמעטּפעס רעשיגַארט רעד ןופ ףיול ןיא ןיוש ,רעטעּפש זַא ,טייוו

 ןקילעּפוצ םענעי ּוװ ץעגרע ןפערט וצ קשח ןשירַאנ ַא טליפעג דימת ךָאנ ךיא בָאה

 .טייהנזעוונָא ןיימ ןקיטעטשַאב -- רעטרעװ ןָא -- ידכ ,טנערעפער

 "ַאדַאנַאלּפסע, עפַאק רעד ןיא רימ וצ ךיז טרעטנענרעד עזייר רעזנוא ברע

 :טייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב ַא

 טשינ טנעז ריא זַא -- המדקה םוש ןייק ןָא רימ רע טגָאז -- טקנעדעג --

 -מַאזרַאפ ףיוא ןטירטסױרַא עשיטסירעלטיה-יטנַא יילרעלכ ןופ טנַאקַאב זיולב

 -יטנַא ןַא ןופ רבחמ רעד ךָאנ טנעז ריא רָאנ ,עסערּפ רעד ןיא ןוא ןעגנול

 רעייא ףיוא .עליה רעד ףיוא ץיירקנקַאה ןקידנעיירש ַא טימ ,ךוב שיטסירעלטיה

 -סיוא ,ןטערטַאב וצ קיניזטכיל ױזַא טריקיזיר טשינ רעבירעד ךיא טלָאװ טרָא

 ןליפַא :ךייר ןטירד םעד ןופ ןצענערג יד ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא טנכערעג

 "טרעייא , טימ ןפערט טרָאד ךיז אקווד טליוו ריא ביוא רָאנ .?טיזנַארט , ןיא רָאנ

 טעוו ריא זַא ,ןריסַאּפ ךָאנ ןָאק ,"ןשטייד עטוג,; ערעדנַא ןוא סיקצעיסָא לרַאק

 -לכעטש יד רעטניה ,גנילטפעה-טימ ַא סרעייז סלַא רעבָא ,ןפערט עקַאט יז

 !...ףנעג *רעייא , ךייש סָאװ ןוא ! ןטָארד

 רעוועקָארק ןפיוא ,ןזערּפמיא יד ןיא לײטנָא ןיימ ףיוא זמר ַא ןעוועג זיא'ס

 יז רעדייא "עגיל-רעקלעפ, רעפנעג רעד ןגעוװ ,וװשרעדנַא ןוא טעטיסרעווינוא

 ןטסעטָארּפ יד ףיוא זמר ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .טריטָארקנַאב וויטיניפעד ךָאנ טָאה

 ןשטייד ןסיורג םעד רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןקישרַאפ ןוא ןריטסערַא ןגעק

 ןעמַאר יד ןיא -- עכלעוו ,ןטסעטָארּפ ;יקצעיסָא ןָאפ לרַאק רעפמעק ןשיטסיפיצַאּפ

 עניימ טימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא ךיא בָאה -- עיצקַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןופ
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 -נַאריצ ףעזוי דניירפ ןטסעב ןקיטסלָאמעד ןיימ טימ טרפב ןוא םירבח עשידיי-טשינ

 .שטיוועיק

 -קָאװ רעוועקָארק ןפיוא טײלגַאב שטיװעיקנַאריצ עקַאט ךימ טָאה סנגרָאמוצ

 -- תומולח עטכעלש ענייז ןיא וליפַא -- ךָאנ רע טָאה טייצ רענעי ןיא ! ןיינ .לַאז

 -ָאמעד-סקלָאפ, ַא ןרעװ ןלױּפ טעװ רעטעּפש רָאי ףניפ זַא ,ןעזעגסיורָאפ טשינ

 .רעטסינימ-רעימערּפ ריא -- אפוג רע ןוא ?עיטַארק

 ןופ (טענרַאק) עלעכיב סָאד שטיוװעיקנַאריצ טקוקַאב טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 ןשינָאריא-קיטומטוג ַא ןוא לכיימש ןשיטּפעקס ַא טימ ןוא ,ןטעליב-ןַאב עניימ

 עטסנרע-לַאנַאב ןדיימוצסיוא ידכ ,ךיז ןשיווצ ןצונַאב ןגעלפ רימ ןכלעוו) ןָאט

 :גָאז ַא םעצולּפ רימ רע טיג (רעטרעוו

 ץנעגַא-עזייר יד זַא ,טשינ וד טסניימ ...ףנעג ...ןילרעב ...ץענערג --

 -עג רשפא יז טלָאװ ,ןעמונעג ךות ןיא ? תועט ַא סעּפע ןיײגַאב טנַאקעג ָאד טָאה

 .גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ...ןַא ןיא עזייר ַא :ןביירשנָא טפרַאד

 ,ץענערג רעשטייד רעד ףיוא ּפֶא ךיז טלעטש ןוא טרָאפרעד גוצ רעד ןעוו

 -יווידניא יד ןוא ןטרָאּפסַאּפ עוויטקעלָאק יד עטמַאַאב עשטייד יד ןרילָארטנָאק

 ,רעטכעוו-ץענערג עגנוי ייווצ ןירַא ןעמוק ךָאנרעד .ןטרַאק-טעטיטנעדיא עלעוד

 ,סמערָא ערעייז ףיוא ןציײרקנקַאה עכעלמייהמוא-קידרעייפ טימ ,ןרידנומ עניורב ןיא

 עּפורג רעזנוא ןופ ץימע ןעוו .ןעגנוטייצ ערעזנוא עלַא ןבעגּפָא זנוא ןסייה ייז ןוא

 ןטסירעלטיה עגנוי ייווצ יד ןופ רענייא טמענ ,ןגָאזּפָא (? ּפיצנירּפ םשל) טריבָארּפ

 :טנעה ענייז ןופ לַאנרושז םעד סױרַא טרָאפ םיא

 ןימ ַא טימ ןוא ,שירעשרעה רעבָא ,ךעלפעה ייברעד רע טגָאז -- !ךָאד --

 ןבָאה ךיא לעװ רעטעּפש ךס ַא) ןעקנַאדעגרעטניה טימ ןדָאלעגנָא ,לכיימש ןטלַאק

 -ַארד יד ןיא רעקנעה-.ס.ס ןופ ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַאזַא ןעז וצ טייקכעלגעמ יד

 רעזנוא רַאפ טשינ תוחּפה לכל ?גָאזנָא ןַא סע זיא .(סעיצַאוטיס עטסשיטַאמ

 .דנַאלשטײד רעביא העיסנ רעקידרעטייוו

 עשטייד טימ ןָא ןָאגַאװ רעד ךיז טליפ עיצַאטס רעשטייד רעטשרע רעד טניז

 -ערג גנַארדעג רעד טרעוו עיצַאטס רעקידרעטייו רעדעי טימ ןוא ןרישזַאסַאּפ

 יד .רענלעז עטריזיליבָאמ ןופ ןומה ַא גוצ ןפיוא טרַאװ לַאזקָאװ ןדעי ףיוא .רעס

 ןענעז ,עירָאטירעט רעשינַאמרעג רעד ךרוד ןרָאפ רימ עכלעוו טימ ,ןגוצ ייווצ

 -רעה ערעזנוא ,ריא טיײטשרַאפ ,זיא סָאד, -- :סעגערב יד רעביא טלופעגסיוא

 רעבָא ןטלַאה ןלַאפ עדייב ןיא .?ןטרָאּפסנַארט עשירעטילימ יד בילוצ ,ןטפַאש

 ,רעגריבטימ ערעייז וצ ךיז ןדנעוו וצ לַאמרָאנ ץנַאג רַאפ ןרעלָארטנָאק-ןַאב יד

 ריא ."עטסעגסכייר יד, רַאפ ,זנוא רַאפ רעצעלּפציז יד ןטערטּפָא ןלָאז ייז זַא

 -ָארטנָאק רעד עכלעוו וצ יד ?ןגָאװצּפָא ךעלפעה ?ןעמעננָא טשינ סע טריבָארּפ

 יז ןטלָאװ גָאזּפָא רעייא זַא ,רעביא קידתונשקע ןרזח ,טעדנעוװעג ךיז טָאה רעל

 -רַאפ וצ ףיוא ךייא ןעגניווצ ייז .גנוקידיײלַאב רעטסגרע רעד רַאפ ןעמונעגנָא

 .רעצעלּפ ערעייז ןעמענ

 ןַא וצ לַאזקָאװ ןייא ןופ טָאטש יד ןרָאפרעביא רימ ןפרַאד ןילרעב ןיא

 ױזַא (עיצַאזיליבָאמ רעד בילוצ ץלַא ןוא) ָאד זיא סיסקַאט ןופ לָאצ יד .ןרעדנַא

 ַא ךרוד יוװ .עיירפ ַא ןּפַאכ וצ ךעלגעמ טשינ ירמגל זיא שיטקַארּפ זַא ,ןיילק

 ןייז ןופ ןוא רעטעברַאדךַאב ַא סעּפע ןגעווטסעדנופ ָאד ךיז טזייוװַאב ,ףושיכ

 ַא ךָאנרעד ןוא ,ייוצ ?ןרעבָארעד, וצ זנוא רע טפלעה .,וויטַאיציניא רענעגייא

 ןפוא ןַא ףיוא רָאפ טמוק ץלַא .*!ןליוּפ ןופ טסעג ערעזנוא רַאפ, :יסקַאט עטירד
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 -עגפיוא עשידָאטעמ יד ןוא ןטַאריּפ עטריזיליבָאמ יד ןופ ןטרָאּפסנַארט יד יװ

 .לַאב-ןקסַאמ ןימ ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןטלָאװ טייקצייר

 -יזָאד רעד .ןענָאגַאװ ערעדנוזַאב ןיא ןייא ןגייטש רענלעז עכעלנייוועג יד

 ןייא רדסכ ןגייטש עכלעוו .ןריציפָא יד וצ טשינ רעבָא ךיז טיצַאב ּפיצנירּפ רעק

 ךרדב ןוא עדנזייר עליוויצ יד טימ סיוא ךיז ןשימ ייז .ןָאגַאװ רעזנוא ןיא ךיוא

 .סעומש ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,זנוא וצ ךיז ייז ןרעטנענרעד ללכ

 געוו ןגנַאל םעד ןופ ףיול ןיא .ה .ד ,דנַאנַאכָאנ תעל-תעמ ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 רעד ןופ ,ךייר ןטירד םעד ןופ ןצענערג עקידברעמ יד זיב עקידחרזמ יד ןופ

 ןוא רעמינּפ יד ךיא ריוורעסבָא ,ץענערג רעשירַאציײװש רעד וצ זיב רעשילױּפ

 -סלעוטקַא רעד ףיוא ןכערּפשעג ןפורוצסיורַא לָאמ ןייא ךיז ימַאב'כ .ןטסעשז יד

 .םיזמר עטגָאזרעד-טשינ יד ןרירפישעד ,לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,עמעט רעט

 ןיא ןיוש טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,קַאלָאּפ ַא ,.ק רעינישזניא

 .עמריפ רעשירַאציײװש ַא ןופ םינינע יד טימ עשרַאװ ןיא ךיז טמענרַאפ ,גוצ

 ןיא ןטלַאהרַאפ וצ ךיז העדב טַאהעג רע טָאה הליחתכל .ךיריצ ןייק טרָאפ רע

 ייוצ גוצ ןיא ?ךיז ןעלשזדנעוו וצ טשינ ןוא ןעורוצּפָא ךיז ידכ, -- :ןילרעב

 ןדָאבוצסױא ךיז ,טייהנגעלעג רעבלעז רעד ייב ,ידכ ןוא .דנַאנַאכָאנ תעל-תעמ

 ןכָארבעגסױא זיא ,1914 ןיא ,ענעי ?המחלמ יד ."טייקכעלטימעג, רעייז ןיא

 ןגעוו טדער טלעוו עצנַאג יד לייוו ,טציא .טביולגעג טשינ ןירעד טָאה רענייק ןעוו

 ."ןייז טשינ המחלמ ןייק טעװ ,ריא

 יד טימ טלופעגנָא רעמ ,עיצַאטס רעדעי ףיוא ,ךיז טָאה גוצ רעד טניז

 -כעלש רעד, :םַארגָארּפ ןייז ןטיבעג .ק רעינישזניא רעד טָאה ,ןטסיוורעזער

 טָאה -- 'דנַאװס םעד טליפ ןעמ ;לַארעביא ָאד ןיוש ךיז טײרּפשעצ חיר רעט

 ןעוו .סנטיוו רעד ןופ ךימ רע טריװרעסבָא טציא .ריפסיוא ןַא טכַאמעג רע

 רעד ייב ךימ רע טיצ ,רענטרַאּפ-ךערּפשעג ַא ןטייב וצ רעדיוו ךימ טיירג ךיא

 :טנַאה

 טכַאמ "ןעויוורעטניא, עקילעפוצ עלַא יד :קיטכירפיוא רעבָא ,רימ טגָאז --

 טימ טָאה ריא ןעוו ?רעביירש-ןַאמָאר ַא סלַא רעדָא ,טסילַאנרושז סלַא ייז ריא

 טָאה ,דנַאלשטיײיד-רעלטיה ןגעװ ןַאמָאר ַא סרעייא ןבעגעגסױרַא קירוצ רָאי ַא

 טימ טקילפנָאק-רוטַאינימ ַא סעּפע ,תועט ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא ,טַאהעג ריא

 ןָא ןַאמָאר רעייא ןיוש זיא םישדח סקעז טניז ןגעקַאד .רוזנעצ רעשילוּפ רעד

 זַא ,ןריסַאּפ רעדיוו ךייא ןָאק ןשינעעשעג ןופ ָאּפמעט ןקיטציא םעד ייב .גנוטיײדַאב

 ...עיצקַאדער רעד וצ זיב ןרעדנַאװרעד טעוװ לקיטרַא רעייא רעדייא

 לקעּפ ַא ןעמונעגסױרַא רע טָאה ,עיצַאנָאטניא רעשינָאריא ןַא טימ קידנדער

 ךיז רידנומ ןשירעטילימ ןיא רישזַאסַאּפ ַא טָאה טנעמָאמ ןבלעז ןיא .ןטערַאגיצ

 ןופ םַאלפ םעד ןעגנַאלרעד וצ ךעלפעה ידכ גנוטכיר רעזנוא ןיא ןגיובעגוצ לענש

 רע ןוא ןליוורעדיו טימ םיא טקנַאד רעינישזניא רעד .עקנישַאמ-דניצ ןייז

 :רימ רַאפ רָאנ ,שיליוּפ ףיוא ,וצ טיג

 -טסניד רעייז טימ רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא טשינ שטָאכ ךיז ייז ןטלָאװ --

 ַא רע טפרַאװ ,טַאװַארק ןייז טכיררַאפ רע זַא לעטשנָא ןַא קידנכַאמ) ! טייקטיירג

 ,*! ָאד ןַאמ-הרבח רעד טרפב ןוא; -- (ןױשרַאּפ ןפיוא קילב ןעמורק

 .ךערּפשעג ַא ןביוהעגנָא טייצנשיווצ ןיא ןיוש טָאה םרָאפינוא ןיא ןַאמ רעד

 ןזָאלרַאפ ןרַאפ .החּפשמ ןייז וליפַא טנַאמרעד ,טייקכעלטניירפ טימ טלַארטש רע

 .עזיר עטוג ַא עלַא זנוא טשטניוו ,טנַאה יד קיצרַאה רימ רע טקירד גוצ םעד

 ;גנוטכיר רעזנוא ןיא םערָא םעד ךָאנ רע טגעװַאב ,ןָארעּפ ןפיוא ןיוש קידנעייטש
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 ןעוו ,ןַאד ,2!רעקקירוצ ןטוג ַא ןוא !ץייוש רעד ןיא טלַאהטנפיוא ןטוג ַא; --

 ."?!ןעזרעדיו ףיוא, -- טרָא ןופ ךיז טריר גוצ רעד

 -עג עכלעזַא וצ טייקטיירג רעיא טימ ,ןעמענ לוויט רעד ךייא לָאז --

 -נעטערּפ רעכלעוו ,רבחמ ַא סלַא .רעינישזניא רעד רימ וצ טמורב -- !ןכערּפש

 ריא טלָאװ ,םזירעלטיה ןופ טיבעג ןפיוא רענעייל יד ןרעלקפיוא ןענעק וצ טריד

 הלבנ יד .ןרידנומ ערעייז ןדיישרעטנוא רעסעב ןענרעלסיוא ךיז טפרַאדעג

 !טלעפעגוצ ךָאנ זנוא טָאה

 -עקָארשרעד ַא רע טפרַאװ ,ןעלמרומ וצ טייהרעליטש קידנרעהפיוא טשינ

 טייצ ליפיו ןלעטשטסעפ טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,לרעגייז ןייז ףיוא קילב םענ

 .ץענערג רעשירַאציײװש רעד ןופ ךָאנ זנוא טלייט

 ןשיטסינויצ ןט-21 םעד ןופ ףיולרַאפ רעד ...'ףנעג רעייא ךייש סָאװ ןוא;

 ךיז ןרעטנענרעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא רע :טנַאקַאב זיא סערגנָאק

 העידי יד ןעגנַאגרעד זיא'ס ןעוו טנעמָאמ םעד טניז טרפב .המחלמ רעד ןופ

 .ךַאמּפָא ווָאטָאלָאמ-ּפָארטנעביר ןגעוו

 רעטרעוװו ענעגייא ענייז טל -- רעכלעוו ,טסילַאנרושז רעשידנעלסיוא ןַא

 "פיוא רימ טָאה "סעיזוליא ןבָאה וצ ידכ ,ףנעג ןיא טלייוועג גנַאל וצ , טָאה --

 : טרעלקעג

 ןעניז ןיא ןעמוקעג טשינ רימ טלָאװ עיצַאוטיס רעקיטציא רעד ןיא --

 עכעלדנעטשרַאפמוא רימ רַאפ בילוצ ,רעבָא ביוא .דנַאל לַארטיינ ַא ןזָאלרַאפ וצ

 ...?ןקיטעּפשרַאפ טשינ טרָאפ, ,טגָאז ריא יװ ,ריא טליוװ ,תוביס

 -יצניא רעד .סָאלשעגסױא ןיוש זיא דנַאלשטייד רעביא ?טיזנַארט; רעד

 ןעמוקוצנָא ידכ ,ןרַאגנוא ןוא ,עילַאטיא ךרוד טריפ געווקירוצ רעכעלגעמ רעק

 רעטרעטיירבעגסיוא םעצולּפ םורַא ױזַא רעד ןופ תואצוה יד) ןלױּפ-חרזמ . . .ןייק

 רימ טָארד סנטסעדנימ, -- (עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טקעדעג טָאה עזייר

 .ךיז ךיא טסיירט -- ?!געװ ןיא ןקעטש ןביילב סָאד טשינ

 ןעייג ץענערג רעד ףיוא .עילַאטיא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ָאזלַא רימ ןרָאפ

 ןיא ףױרַא ןגייל ןוא ןרַאנָאיצקנופ עשירַאציײװש יד ןָאגַאװ רעזנוא ןיא ןיירַא

 -רַאפ סָאד טקיטעטשַאב רעכלעוו ,לּפמעטס םעד רעסעּפ עוויטקעלָאק ערעזנוא

 -רַאפ ןוא ץענערג יד רעבירַא םַאזגנַאל טרָאפ גוצ רעד .עירָאטירעט רעייז ןזָאל

 עכעלפעה ןוא עקידלכיימש יד ךיז ןזייװַאב ָאד .ַאלָאסָאדָאמָאד ןיא ךיז טלַאה

 רעבָא ךיז טבייה עכלעוו ,טעטילַאמרָאפ עטושּפ ַא זיא'ס .עטמַאַאב עשינעילַאטיא

 -יא יד ןבָאה ,קיצרַאהטוג ךעלנייוועגרעסיוא .ןרעגנעלרַאפ וצ לופשינעמייהעג ןָא

 ךיז ןטלַאה ייז .לכיימש רעייז ןריולרַאפ טרָאפ רעטכעוו-ץענערג עשינעילַאט

 ןָאגַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןוא רעסעּפ ערעזנוא ףיוא לּפמעטס רעייז ןגייל ןופ ּפָא

 עכעלטע .עדײבעג-לַאזקָאװ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ייז ןעייג ,עטגרָאזרַאּפ

 ןוא רעטלַאװרַאפ ַא סרעייז ןופ גנוטיילגַאב ןיא ,קירוצ ייז ןעמוק רעטעּפש טונימ

 :גנַאגנײרַא םעד ןבענ קילעפוצ ךיז ןעניפעג עכלעוו עקינעי יד וצ ךיז ןדנעוו

 יד ןופ העש יד טנכערעגסיוא טכעלש ןבָאה רימ זַא ,ךיז טעוװעג ךיא --

 טגייב רערעדנַא ןַא .זנוא ןשיווצ רענייא ּפָא ךיז טפור -- ןעגנודניברַאפ-גוצ

 רעבָא ,ןרָאפעגקעװַא זיא גוצ רעד -- :זנוא טעדלעמ ןוא רעטסנעפ ַא רעביא ךיז

 -:עמָאק -- השעמ ענייש ַא -- ...ןײלַא ןייטש ןבילבעג ָאד זיא ןָאגַאװ רעזנוא
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 -עגסיורָאפ יד יוו .גוצ ַא ףיוא ןטרַאװ ןופ העש עכעלטע ךָאנ .רעטירד ַא טריט

 .*!גונעג ןעוועג טשינ ןטלָאװ עזייר רעד ןופ תעל-תעמ עבלַאה ַא ןוא יירד ענעעז

 -רַאפ ַא סעּפע ףיוא ןרעלק עכלעוו ,עטמַאַאב יד וצ ךיז טרעטנענרעד ןעמ

 ןָא רעבָא ,דלודעג טימ ןוא ןליו ןטסעב ןטימ סע ןעוט ייז .ןינע ןטרעטנָאלּפ

 -יא יד ןה ?ןטיײקירעװש-ךַארּפש ןיא רשפא ךיז טלדנַאה .טַאטלוזער םוש ןייק

 הצע ןַא טוג ךָאד ךיז ןבעג זנוא ןשיוצ עכעלטע ןה ןוא עטמַאַאב עשינעילַאט

 ! שיזיוצנַארפ ףיוא

 זיא רעכלעוו ,טניירפ א סניימ ,ביורטנייו עשילא רעלָאמ-טסנוק רעד

 ןיא טרידוטש רעירפ טָאה ,טסילַאנרושז סלַא ץייווש ןייק זנוא טימ ןעמוקעג

 רעביא טמענ ןוא ךרוד ךיז טּפוטש רע .שינעילַאטיא טוג טדער רע ןוא םיור

 :רעצעזרעביא ןַא ןופ עיצקנופ יד

 טשינ זנוא ןענעק ייז זַא -- ףיוא זנוא רע טרעלק -- ןגָאז ןרעה יד --

 !סעזיוו עשינעילַאטיא ןייק טשינ ןציזַאב רימ לייוו ,ןזָאלנײרַא

 ןפרַאד ךַאמּפָא ןקיטיינגעק ַא ןופ ךמס ןפיוא :גנוניוטשרעד ענײמעגלַא

 !עילַאטיא ןיא עזיוו-רָאפנײרַא ןייק ןבָאה טשינ רעגריב עשיליוּפ יד

 ןרעױדַאב סיורג רעייז וצ; :ןגעווטסעדנופ .סע ןסייוו ןרַאנָאיצקנופ יד

 טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא ."קיטליג ןייז וצ טרעהעגפיוא ךַאמּפָא רענעי טָאה

 :ףיוא טגנירּפש ,טייז ַא ןיא ןטלַאהעג טציא זיב ךיז

 םענעי ןגעװו טסּוװעג טשינ טּפױהרעביא ךיא בָאה ,רימ ךייש סָאװ --

 ןעמוקַאב וצ ידכ טַאלוסנָאק ןשינעילַאטיא םעד ןיא ןעגנַאגעג ךיא ןיב .ךַאמּפָא

 רימ ןעמ טָאה ,טַאלוסנָאק ןשינעילַאטיא םעד ןיא ,טרָאד אקווד ןוא עזיוו יד

 !ןטכענ ךָאנ ?ריא טייטשרַאפ .עזיוו ןייק טשינ ףרַאד ךיא זַא ,טגָאזעג

 רעייז לָאמַאכָאנ ןרַאנָאיצקנופ יד סיוא ןקירד םיכאלמ ןופ דלודעג ַא טימ

 טימ טשרע ןעמוקַאב ייז ןבָאה סעיצקורטסניא עטצעל יד .?ןרעױדַאב ןטספיט;

 .קירוצ העש עכעלטע

 ןעמענ ןוא ץייוש ןייק קירוצ ןרָאפ :געווסיוא ןייא זיולב טָאה ריא --

 .סעזיוו עקיטיינ יד טרָאד

 ןרעו וצ רעיווװעג ידכ ,לַאזקָאװ םוצ ייז ןפיול ,טייקכעלטניירפ טימ לופ

 .זנוא רַאפ ןעגנודניברַאפ-גוצ עטסעב יד ןגעוו

 טַאקָאװדַא רעד ךיז טגָאלקַאב -- !געט ענעריולרַאפ ייווצ סנעטסעדנימ ---

 .שיט והילא .רד

 ערעייז ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא לָאמ סָאד ,קירוצ ןעמוק רענעילַאטיא יד

 ַא ןגעוו ןדלעמ וצ זנוא ױזַאוו קידנסיוו טשינ ,ןגייווש ייז .םירבח עשירַאציײװש

 זיא סָאד) עירָאטירעט עשירַאציײװש יד טזָאלרַאפ ןבָאה רימ טניז :הרצ רעשירפ

 -עגּפָא ןטרָאּפסַאּפ ערעזנוא ןעמ טָאה (!קירוצ העש רעבלַאה ַא טימ ןעמוקעגרָאפ

 .קיטליג טשינ ןיוש סעזיוו עשירַאציװש ערעזנוא ןענעז טימרעד ןוא טלּפמעטש

 זנוא רעבירעד ןרָאט עטמַאַאב עשינעילַאטיא יד ןופ םירבח עשירַאציײװש יד

 .ןזָאלנײרַא טשינ רעמ

 טימ וליפַא סע ןגָאז רענעילַאטיא יד .טשינ סע טנקייל רענייק ? תעגושמ א

 טימ טסנרע ןעלקָאש רעצייוש ייווצ יד .ןילַא רימ יווװ טייקידוװעדערַאב רעמ

 ? ןָאט יז ןענָאק סָאװ :ּפעק יד

 -קיניזמוא רעד גנַאג ןיא ןיירַא זיא'ס .עשיגַאמ ַא ןייז וצ טנייש טונימ יד

 ןרָאי עקידנעמוק יד ןופ ףיול ןיא טעװ רעכלעוו ,םזינַאכעמ רעקידתונמחרבמוא
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 ,רוטַאינימ ןיא ךיז רע טזייווַאב התע תעל .בַאטשסָאמ ןשיטנַאגיג ַא ןיא ןקריוו

 סלַא ,ןליוו ןטוג םענעגייא רעייז ןופ ןעמוקעג ָאד ןענעז סָאװ ,רעצייווש ייווצ יד

 -לעוו ,ךַאז עקיצנייא יד .ןינע רעייז טשינ זיא'ס :ךיז ןרעטייוורעד ,רעבעג-הצע

 טימ סָאװ ,ןרישזַאסַאּפ עקיזָאד יד זַא ןטיה וצ זיא ,ןָא רעטציא ייז טייג עכ

 ,טסעג ענעעזעג טוג ןוא עשיטַאּפמיס ןעוועג ךָאנ ייז ןענעז קירוצ העש רעבלַאה ַא

 עטמיטשעג קיצרַאה יד .ץענערג טייז רעטייווצ רעד ןופ ןענופעגּפָא טשינ ךיז ןלָאז

 ַא יו ,ורמוא ןופ רעטיצ ַא רעביא ןגעקַאד ןבעל ןרַאנָאיצקנופ עשינעילַאטיא

 םיא רַאפ רעטנַאקַאב טשינ ךָאנ ַא סעּפע ןופ קילבנָא ןיא רָאטקָאד-ןיצידעמ

 -ַאב טשינ ךָאנ רעד ןיא ןרעטנָאלּפרַאפ טשינ ךיז ןליוו ייז תויה .טיײהקנַארק

 ןפעש ערעייז וצ ייז ןרינָאפעלעט ,השעמ רעטקיטכעדרַאפ ךָאד רעבָא ,רעטנַאק

 -גשיווצ ןיא .ןטעטירָאטױא ערעכעה ערעייז וצ ,טייז רעייז ןופ ךיז ןדנעוו ענעי

 ַא ןיא טקיטכעדרַאפ ,עּפורג רעזנוא ןרילָאזיא וצ עטמַאַאב יד ןלעפַאב טייצ

 יד ןליפ טַאטלוזער סלַא .עילַאטיא ןייק ןרָאפנײרַא לַאגעל טשינ ןלעװ וצ ווּורּפ

 ןעלגיררַאפ וצ ןוא ןָאגַאװ ןיא זנוא ןכַאמרַאפ וצ בוח םעד ןרַאנָאיצקנופ עקיטומטוג

 טעז ,ןגוצ ערעדנַא ןופ גנוגעװַאב יד ןרעטש וצ טשינ ידכ ,ךָאנרעד .ןריט ענייז

 םעד ןלעטשוצרעביא טעטכילפרַאפ ןייז וצ עיצַאטס רעד ןופ רעטייל רעד ךיז

 טרעדנע ,בצמ רעזנוא קידנרעדנע טשינ .עיניל *רעדנילב; ,רעקיטייז ַא ףיוא ןָאגַאװ

 :עגַאל רעזנוא ןופ קיטּפָא עשיכיסּפ יד -- ןפוא ןרעלוקַאטקעּפס ַא ףיוא -- סָאד

 -ריצ רעלַאמרָאנ רעד ןופ ץוחמ ךיז רימ ןעניפעג ,טנעמָאמ ןקיזָאד םעד טניז

 .עיצַאלוק

 .טרינרעטניא ,ןטפַאשרעה ערעזנוא ,ריא טנעז קיפיולרָאפ --

 -ַאפרעד ןיא לגנַאמ בילוצ רשפא ,סױרַא זנוא ייב טפור טרָאװ עקיזָאד סָאד

 ןָא ןבייה רימ .דחּפ ןרָאלק טשינ ַא ןופ ליפעג ַא ןוא רעטיצ ןכעלטנייפ ַא ,גנור

 טונימ עכעלטע טימ ךָאנ ןעוועג ןענעז רימ יו ערעדנַא סלַא ךיז ןטכַארטַאב וצ

 -ערג יד ןופ ?קיגנעהּפָא טציא רימ ןענעז ןעמעוו ןופ ."עטרינרעטניא, :רעירפ

 ?רעטײל-לַאזקָאװ םעד ןופ ?ײצילָאּפ רעד ןופ ? רעטכעוו-ץענ

 ערעייז ייב ןרַאנָאיצקנופ יד שינָאפעלעט ןָא ןגערפ רעטעּפש העש עכעלטע
 :ורמוא רעזנוא טפיטרַאפ רעפטנע רעד .ןָאט וצ רעטייו סָאװ ןטעטירָאטױא
 עשירפ יד ןופ סױרַא טגנירד רע .סנעדעצערּפ ןייק טשינ טָאה לַאפ רעד --
 ףיוא .דנַאטשוצ-סגירק ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ ןדנוברַאפ ,סעיצקורטסניא
 -כאוו יד ןקרַאטש וצ רעצישַאב עטקעריד ערעזנוא ייז ןענעדרָארַאפ לַאפ ןדעי
 .רעטכעוו עשינעילַאטיא ייווצ ךיז ןזייװַאב ןָאגַאװ רעזנוא רַאפ .טײקמַאז

 -כיילג ןוא עמַארגעלעט ַא ןקישוצסױרַא םירבח ערעזנוא ןרידיצעד ףיורעד

 -עילַאטיא יד ןענעז טשרעוצ .ףנעג טימ שינָאפעלעט ךיז ןדניברַאפ וצ קיטייצ

 טימ ךיז ןטַארַאב וצ טכער סָאד עטרינרעטניא ןבָאה :טייהנגעלרַאפ ַא ןיא רענ

 -רַאפ וליּפַא ןוא ןָאט וצ סע טביולרעד זנוא ייז ןבָאה ףוס לכ ףוס ?דנַאלסיױא

 ןגעוו טרימרָאפניא "ףנעג, זיא טימרעד .גנודניברַאפ עשינָאפעלעט יד טרעטכייל

 ןעמעוו ייב ,םורָאװ :רענעפָא ןַא ןגעווטסעדנופ טביילב ןינע רעד .לַאפ רעזנוא

 ןשינעילַאטיא םעד ייב ?ףנעג ןופ טניירפ ערעזנוא ןרינעוורעטניא טציא ןפרַאד

 .ןָאגַאװ ןיא רעקרַאטש ץלַא ךיז טײרּפשרַאפ ורמוא רעד ?ינילָאסומ ייב ? לוסנָאק

 עטריזיװָארּפמיא ערעזנוא םעד ןגעוו ןרימרָאפניא ןוא רעגנוה ןליפרעד רימ

 גנונעפָאה רעד טימ יו סעכ רעזנוא ייז ףיוא ןזָאלוצסױא ידכ רעמ :רעטכעוו

 ןוא ןגעװַאב וצ לענש ךיז ןָא ןבייה רעבָא ייז .עיצקַאפסיטַאס ַא ןעמוקַאב וצ
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 ידכ ,רענעילַאטיא רעדנַא ןַא ןָאגַאװ רעזנוא וצ ךיז טרעטנענרעד טונימ עדעי

 .קיטיינ זיא סָאװ ץלַא טנדרָארַאפ ןיוש ןבָאה ייז זַא ןרימרָאפניא וצ זנוא

 ..יַא טימ רעדָא ,רעדער ףיוא ךיק-דלעפ ַא טימ ןעמוק ָאד ייז ןלעװ --

 .זנוא ןשיווצ רענייא ךיז טלציוו --- ? ךיק-הסיפת

 -לעוו ,סנירעפיוקרַאפ ךיז ןזייוװַאב סע .ןעניז ןיא טַאהעג ייז ןבָאה סָאד טשינ

 ,ןזײּפש עטכָאקעג יילרעלכ : תורוחס ערעייז ןעיירשעג עקיטסול טימ ןָא ןטָאב עכ

 ןפיוק ,רעטצנעפ יד ןופ ךיז קידנגײבסױרַא .ךעלטכַאש-ןָאטרַאק עלעיצעּפס ןיא

 ,םילכאמ ךס ַא טימ ,הביסמ ןימ ַא רָאפ טמוק סע .ןפרַאד רימ יו רעמ ןייא רימ

 .ןייוו ךס ַא טימ ןסָאגַאב

 עקיכליה יד .גנונַאּפשטנַא עקיטסול ַא טפַאש טיורב-טנוװָא רעכייר רעד

 ןעמענ ייז ךיוא .רעטעברַא-ןַאב עכעלטע ןוא רעטכעוו יד וצ ןעיצ סרעטכעלעג

 טימ טרילפ ןקידלמוט ַא ןביוהעגנָא בָאה ןײלַא ךיא .החמש רעד ןיא לײטנָא

 ןצַאז עטשרמולכ ריא וצ יירש ךיא .סנירעפיוקרַאפ יד ןופ ענייא ,לדיימ ןייש ַא

 סָאװ ,רעטרעװו עשיניײטַאל ןוא עשיזיוצנַארפ ןופ שימעג ןטריזיװָארּפמיא ןַא

 ןעק ךַארּפש עקיזָאד יד םגה .ןקורדסיוא עשינעילַאטיא ןופ לעטשנָא ןַא ןכַאמ

 .רַאברעדנוװו ךיז רימ ןעייטשרַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ ןייז טשינ

 -עייז ןגעוו טניירפ עשינעילַאטיא ערעזנוא ךיז ןענָאמרעד טנװָא ןיא טעּפש

 גייב ךיא .לַאזקָאװ םעד ןזָאלרַאפ וצ סנירעפיוקרַאפ יד ןטעב ייז .ןטכילפ ער

 ןיימ קידנקירדסיוא ,סמערָא עניימ טײרּפשעצ'כ ןוא רעטצנעפ ןופ ּפָארַא ךיז

 ,ליּפש םעד ןיא ןגיױצעגנײרַא ,רעטעברַא-ןַאב יד .לדיימ סָאד שוק ַא ןבעג וצ קשח

 ךיז טסייר יז .רעטצנעפ םוצ זיב לדיימ סָאד ןבייהוצפיוא רעטנוא ךיז ןעמענ

 זױלב יז טכַאמ .ןָאגַאװ ןופ ריא וצ ןײגוצּפָארַא ךימ טעב ןוא סױרַא רעבָא

 -ניא, ןַא טימ ןָאט וצ טָאה יז זַא ,טשינ תמאב יז טסייו רעדָא ,לעטשנָא ןַא

 ליפרעד טציא ןוא ,ןסעגרַאפ וצ םעד ןגעו ןזיוװַאב ןיוש בָאה ךיא ? ?ןטרינרעט

 םעד ןיא ָאטשינ ."דנַאטשוצ ןליוויצ , םעיינ ןיימ טייקפרַאש רערעדנוזַאב טימ ךיא

 סָאד ןַארַאפ ןגעקַאד זיא'ס .גנורעטיברַאפ ןייק טשינ וליפַא ןוא סעכ ןייק ליפעג

 .עיצַאדַארגעד רעקידמעצולּפ ַא ןופ ןײזטסּוװַאב

 טרירעג טשינ שיט והילא .רד טָאה ,טייצלָאמ רעקישיור רעצנַאג רעד תעב

 ןעגנולעטשַאב ענייז ערעדנַא ךרוד ןבעגעגרעביא טָאה רע .ץַאלּפ ןייז ןופ ךיז

 -נייא קידנגייווש רע טָאה רעטגרָאזַאב ןוא רעטכַארטרַאפ ַא .טלעג סָאד ןוא

 םיא ךיא בָאה ,ןײלַא ןבילבעג רעדיו ןענעז רימ ןעוו .םילכאמ יד ןעגנולשעג

 :רעצ ןייז ןופ תוביס יד ןגעוו גערפ ַא ןבעגעג

 טוג טרָאפ ךיז רימ ןבָאה ,עיסאנעצעמ עינַאּפ ,ןייז טשינ לָאז'ס יװ --

 !טכַאלעג ןוא טליּפשעג ,ןסעגעגנָא

 ןגַארק-דמעה ןטנפעעצ ַא ,טסעװ עטלּפענקרַאפ-טשינ ַא טימ ,רעקיד ַא

 :םזַאקרַאס ןקירעיורט ַא טימ ןָא ךימ רע טקוק

 ןלָאצ ךיז ידכ טלעג ןבָאה ריא טעװ ,ריא טניימ ,גנַאל יו ,ריא ןוא ---

 ַא יו ןליפ וצ ךיז ןָא ןיוש ךיא בייה ,רימ ךייש סָאװ ?סעקביב עכלעזַא

 ."רענישנָאבז,

 ןשילױוּפ ןופ ןעמָאנ ןופ --- טנַאקַאב זיא'ס יו -- טמַאטש טרָאװ עטצעל סָאד

 רעסיוועג ַא ןיא ןבָאה םילשומ עשיטסירעלטיה יד ןיהּוװ ,ןישנָאבז לטעטש-ץענערג

 ,דנַאלשטײד ןופ רעניוװנייא ,רעגריב עשילױוּפ עסַאמ ַא "טלעטשעגוצ, טכַאנ
 ,דנַאלשטיײד ןיא ענעריובעג ייז ןופ ךס ַא ,םיבשות עשטייד .ןדיי ךעלכעזטּפױה

 -רַאפ ,גנודלעמ רעקידרעירפ םוש ןייק ןָא טּפַאכעג ןרָאװעג ןשטנעמ ענעי ןענעז
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 ןיא ןרָאװעג ייז ןענעז ,ןישנָאבז ןיא טזָאלעגרעביא ןוא ץענערג רעד וצ טּפעלש

 -ןוא-בָאה ןצנַאג רעייז ןופ םעצולּפ עטבױרַאב ,ןענָאזרעּפ ןופ לָאבמיס ַא ןלױּפ

 -טימ ערעייז סָאװ ,ןטעטימָאק עקיטעטליוו ןופ דסח ןפיוא טלעטשעגסיוא ,סטוג

 גָאט ןדעי טימ ךיז ןבָאה ,טייקיטומסיורג עשינַאטנָאּפס טשרעוצ ערעייז ןוא ןעל

 .טּפעשעגסיױא ,טרענעלקרַאפ

 טכַארטַאב ןייז ךָאד רימ ןלעװ ,?רענישנָאבז, יד ןָאמרעד ךיא ביוא ןוא --

 ,ףליה ַא ןוא ליפעגטימ ַא ןרעדָאפ וצ טכער סָאד ןבָאה עכלעוו םיטילּפ יו טשינ

 רימ ןעניפעג וצרעד .ץעזעג-סגירק םעד ןגילרעטנוא סָאװ ,עטריטסערַא יװ רָאנ

 !ףתוש ַא סרעלטיה ןופ :םזישַאפ ןשיסַאלק ןופ דנַאל ןיא ךיז

 ןָאט םעד בילוצ ייס :גנוגערפיוא עטלּפָאד ַא סױרַא טפור זָאנגַאיד ןייז

 ,ךערּפשעג ןכעלנייּפ ַא ןדיימוצסיוא ידכ .קיגָאל ריא תמחמ ייס ןוא ,דיגמ ַא ןופ

 עטכייפ ןוא עטשטיינקעצ ,ענעסירעצ יד *עטרינרעטניא, עכעלטע ןָא ןזייוו

 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןוא קנעב יד ףיוא ענעפרָאװעצ ,ךעלטכַאש

 !לַאטש עקיצומש ַא יו סיוא ןיוש טעז ןָאגַאװ רעד --

 רַאפ ןטלַאה ערעדנַא .הדועס רעד ןופ ןרוּפש יד ןקיטייזַאב וצ ןָא טבייה ןעמ

 ייורפ עקיצנייא יד .סעצילָאּפ יד ףיוא סעזילַאו יד ןרדסוצסיוא רעסעב קיטיינ

 טרעק ןוא םעזעב ןימ ַא ףיונוצ טלעטש ,עּפורג רעזנוא ןיא ךיז טניפעג עכלעוו

 -עמ ַא ןופ טסקעטערּפ ןרעטנוא -- ידכ ץלַא סָאד ייז ןעוט .ןָאגַאװ םעד סיוא

 עכלעוו ןופ .,תוחּפשמ ערעייז רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ וצ -- טעברַא רעשינַאכ

 םעד ןטכַארטַאב וצ ןָא ייז ןבייה רעדָא ?טדיישעצ גנַאל ףיוא ןרעװ ןענעק ייז

 טָאה סע יוװ שירָאזיװָארּפ רעקינייו ןרעוו ןעק סָאװ ,טרָא-ןיווװ ַא סלַא ןָאגַאװ

 ?ןטכַאדסיא טנעקעג ךיז

 ףיוא ןכַאמ ערעדנַא .ןפָאלשנייא ןווּורּפ ןוא קנעב יד ףיוא ךיז ןגייל עכנַאמ

 .הנבל רעד ןופ טכיל ןיא גרעב יד ןריוװרעסבָא וצ ידכ ,רעטצנעפ יד

 קירוצ טייצ ַא בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,ביורטנייו עשילא רעלָאמ-טסנוק רעד

 ,עקָארק ןיא זױה-רעקימעדַאקַא ןשידיי ןופ רעמיצ ןייא ןיא טניווועג טַאהעג

 -רעד וצ םיא וצ ךיז קנּוװ ַא רימ טיג רע .רעטצנעפ ַא ךרוד סױרַא גנַאל טקוק

 ךרוד ןגיוצעצ רעמ ךָאנ טציא טרעוװ םינּפ ויסערּפסקע שימָאק ןייז .ןרעטנענ

 : סַאמירג ןקידתודוס ַא

 ?ץענערג רעמַאס רעד ייב ךיז ןעניפעג רימ זַא ,ןובשח ַא ּפֶא ךיז טיג --

 ידכ .רעדניק עקידלושמוא יו קיאור ךיז ןפָאלש רעטכעוו-ןטערעּפָא ערעזנוא

 ןופ גנורּפש ַא ןבעג וצ גונעג זיא ,ץייוש רעד ןיא ןעניפעגּפָא ךיז ןלָאז רימ

 ןופ טכיל רעשיטנַאמָאר רעד ןיא ריצַאּפש ןעמענעגנָא ןַא ןכַאמ ןוא רעטצנעפ

 .הנבל רעד

 סע זַא ,תודע טגָאז עמיטש ןייז ןופ עיצַאנָאטניא עלערוטַאקירַאק יד

 :ןָאט ןכעלנע ןַא טימ םיא ךיא רעפטנע ליּפש םשל .סַאּפש ַא ןיא ךיז טלדנַאה

 ,טייז רעשירַאצײװש רעד ףיוא ןעניפעג ןיוש ךיז ןלעוװ רימ ןעוו ןוא --

 -פעה ױזַא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,עטמַאַאב עבלעז יד וצ ןדנעוו ךיז רימ ןלעוו

 .טכער-ליזַא ייז ייב ןרעדָאפ ןלעוו רימ ןוא ,גָאזּפָא ןַא טימ ָאד ןעמוק וצ ךעל

 ןבילרעד וצ טשינ ןינע רעדנַא ןַא ךָאד זיא'ס .ךעלדנעטשרַאפטסבלעז --

 רערעדנַא ןַא רָאג ןוא דנַאל רעייז ןיא ןעלגומשוצניירַא ךיז עדנזייר עלַאגעלמוא

 ייוו-ייס ןיוש ךיז ןלעװ עכלעוו ,םיטילּפ עקיטומ טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז זיא ןינע

 .עירָאטירעט רעייז ףיוא ןעניפעג ייס
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 ןופ רענייא רעגעלעג ןייז ןופ ּפָארַא קיטסַאה טגנירּפש טנעמָאמ םעד ןיא

 עמיטש ַא טימ .ןָאטעג ירב ַא סעּפע םיא טלָאוװס יװ :?עטרינרעטניא, יר

 -עגוצ ןבָאה ןיא ךימ ןוא ןביורטנייו רע טקידלושַאב ,גנוגערפיוא ןופ קירעזייה

 עכעלטע וצ טיצ ןוא טרימרַאלַא יירשעג ןייז ."גנורעוושרַאפ עקיצומש, ַא טיירג

 -רַאפ ערעזנוא ןגעו םיא ךרוד טרימרָאפניא ."רעניווונייא,-ןָאגַאװ ערעדנַא

 :טכַארבעגפיוא ייז ךיוא ןענעז ,רענעלּפ עשירעכערב

 .עמַאד יד סיוא טיירש -- !ןביולג וצ טשינ !טרעהרעדמוא זיא'ס ---

 טלמַאטש -- גנוטיידַאב םוש ןייק ןָא ץיוו רעקידלושמוא ןַא ןעוועג זיא'ס --

 ,ביורטנייוו עשילא

 קידנלעװ טשינ ,רעטעּפש .טרָאװ םוצ טשינ םיא ייז ןזָאלרעד טשרעוצ

 ,רקש ןקידריוומוא ןַא סלַא גנורעלקפיוא ןייז ייז ןעלּפמעטש .טגָאז רע סָאװ ןרעה
 :טײקמַאזכַאװ רעייז ןרעפעלשוצנייא טליצ עכלעוו

 ריא טכַארטַאב ץענערג ַא ןופ ןטערטַאב עלַאגעל-טשינ סָאד בא --

 טָאה סָאװ ןסיוו ןלעוװ ךיא טלָאװ ,גנוטיידַאב םוש ןייק ןָא ,סַאּפש ַא רַאפ

 ? גנוטיידַאב ַא ךייא רַאפ ָאי ןיוש

 -כערטרעדינ ןכַאמ ריא טליוו ,ןענעז רימ סָאװ ןענָאזרעּפ עקידובכב ןופ --

 טימ ,(יורפ עשיטַאּפמיס ַא :בגא ךרד) עמַאד יד ךיז טרעזייב -- !רעלגומש עקיט

 .טסעשז ןשיטַאמַארד ַא

 ןיא ןענופעגּפָא םעצולּפ ךיז בָאה ךיא זַא ,קורדנייא ןַא ךיא בָאה הליחתכל

 -סימ ןופ הביס יד ןענַאטשרַאפ ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,ךָאנרעד .זיוה-םיעגושמ ַא

 ןרעגנעלרַאפ וצ קשח ןסיורג ַא ךיא ליפ ,למוט םעד ןופ ןוא שינעדנעטשרַאפ

 .עידעמָאק יד

 טשינ ךָאד ןבָאה רימ ? יורפ ערעייט ,ריא טדער רעלגומש עכלעוו ןגעוו --

 !ןעלגומש וצ זנוא טימ טשינרָאג העדב טַאהעג

 ךיז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא גנוניוטשרעד טימ ּפָא ךיז טפור --- ? סָאָאָאװ ---

 ןזָאלרעביא ָאד ןלָאז רימ זַא ןעד ריא טליוו -- טייז ַא ןיא ןטלַאהעג טציא זיב

 ? דמעה קיצנייא ןייא ןיא ץייווש רעד ןיא ןעניפעגּפָא ךיז ןוא ןזילַאו ערעזנוא עלַא

 -- עמַאד יד טיירש -- !ריא יוװ לַארָאמ עטלּפָאד ַאזַא ןבָאה עלַא טשינ --

 !טשינ רעדָא ,קידנעטשנא זיא ןעמ רעדָא

 רע טגערפ רעכיז .טייהנגעלרַאפ טימ רימ ףיוא טקוק ביורטנייו עשילא

 ךיא ןָאמרעד ,ךיא ןגעקַאד .רעטיירדעצ ַא ָאד זיא זנוא ןופ רעװ ,ןילַא ךיז ייב

 ךיז ןיפעג ךיא ןעוו :יקסנעלעשז יָאב רעביירש ןשילױּפ ןופ לטרעוו סָאד ךיז

 ןשעלוצסיוא םעצולּפ קשח ַא לָאמלייט ךיא בָאה ,ןשטנעמ ןופ גנַארדעג ַא ןיא

 ןלעו טלָאמעד ;ייז ןשיוצ ןטסעב ןטשרע םעד שטַאּפ ַא ןבעג ןוא טכיל סָאד

 .עלַא ןגעק עלַא ןגָאלש ,שינרעטצניפ רעד ןיא ,ןיוש ךיז ייז

 עלַא ןכַאמרַאפ וצ וויטַאיציניא יד ןעמונעג רעצעמע טָאה טייצנשיווצ ןיא

 -נײא-ןָאגַאװ יד .ןייא ךיז טליטש יירעגירק יד !לַאפ ןדעי ףיוא :רעטצנעפ

 םעד ןליפ ייז .טערומכרַאפ ןוא טריטנעירָאזעד ,טרָאד ןוא ָאד ךיז ןּפעלש רעניווו

 טָאה ייז ןופ רעדעי רעכלעוו ןיא ,תקולחמ רעקיניזמוא ןַא ןופ קַאמשעג ןרעטיב

 ךיז ךיא גייל ,ןָאט וצ סָאװ ןײלַא קידנסיו טשינ .סָאמ יד ןבירטעגרעביא

 .ןפָאלשוצנייא ריבָארּפ'כ ןוא ןגיוא יד וצ ךַאמ'כ ,קנַאב ַא ףיוא

 ייווצ .גוצ ןקידנרָאפכרוד ַא ןופ ףייפ ןכרוד טײלגַאב ,ןָא טמוק ןגרָאמירפ רעד

 ןוא ןעגנולעטשַאב ןָא ןעמענ ייז .ןָאגַאו םוצ ךיז ןרעטנענרעד רעטעברַא-ןַאב
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 ןיוש ןרעוװ סנירעפיוקרַאפ יד .קיטשירפ םעד זנוא ייז ןעגנערב ךָאנרעד ,טלעג

 עיצקורטסניא ןַא סעּפע ןופ אצוי-לעוּפ ןייק טשינ זיא'ס !ןיינא :טזָאלעגוצ טשינ

 -רָאפ עלַא ןעמענוצנָא רעבָא ןטכילפרַאפ ןשינעעשעג עשיטילָאּפ יד .ןביוא ןופ

 ."ןעלטימ-טייקיטכיו

 ? ...זַא ןעד סָאד טסייה --

 ןענייש ייז .ףרּוװרָאפ טימ ןוא טעמוא טימ ןָא זנוא ןקוק רעטעברַא-ןַאב יד

 -ַאב טשינ זנוא ןענעז עכלעוו ,ןעלקיטרַא-סגנוטייצ עיינ ףיוא ךיז ןפוררַאפ וצ

 טריסנַאװַא ,ערוטנַאװַא רעקיטכענ ןייז ץָארט ,ביורטנייו רעלָאמ רעד .טנַאק

 :רעטרעוו ערעייז רעביא טצעז רע .רעשטעמלָאד ַא ןופ עיצקנופ רעד וצ יינספיוא

 ריא זַא ,ןָאטעג ךייא ,רענעילַאטיא ,רימ ןבָאה סטכעלש ַא רַאפ סָאװ --

 ?טנשקערַאפ זנוא ןגעק ױזַא ךיז טָאה ריא זַא ,ןסיברַאפ זנוא ןגעק יוזא טנעז

 עקיטכענ יד ךיז קידנענָאמרעד -- רעדָא ,גנוצעזרעביא רעד ןיא תועט ַא

 ? שינעדנעטשרַאפסימ יינ ַא ןפורוצסורַא ביורטנייוו טליצ -- תקולחמ

 זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ .תונעט ערעייז רעביא רעבָא ןרזח רענעילַאטיא יד

 רענעילַאטיא עקידלושמוא יד ,ייז ידכ ,המחלמ ַא סױרַא קיניזטסּוװַאב טפור ןלוּפ

 יז עכלעוו ,טָאטש ענעטלָאשרַאפ ַא ,"גיצנַאד רַאפ ןענעגרה, ןזָאל ךיז ןלָאז

 זנוא ףיוא ייז ןקוק ,קידנדער .ןעז טשינ ןליוו ןוא ןעזעג טשינ לָאמנייק ןבָאה

 ענדָאמ ַא ??גיצנַאד רַאפ ןברַאטש;) רעדרעמ עלעיצנעטָאּפ ףיוא טקוק ןעמ יװ

 ןעגנורּפשעגרעביא ןיוש טָאה ,ןזיוצנַארפ ךרוד טכַארטעגסיױא האצמה יד יװ ,ךַאז

 וצ ןעגנוװצעג ךיז ןליפ רענעילַאטיא יד זַא ,דישרעטנוא םעד טימ .ץענערג יד

 ןרעבָארעד וצ ידכ -- !טרעקרַאפ -- רָאנ ,ןקידייטרַאפ וצ ידכ טשינ ןברַאטש

 .(! ?גיצנַאד , עכעלקילגמוא סָאד

 ?ןכָארבעגסיוא ןיוש זיא המחלמ יד זַא ,ןעד סָאד טסייה --

 .טריסַאּפ ןיוש טלָאװ סָאד יו ױזַא טעמכ זיא'ס רעבָא .טשינ ךָאנ --

 ?לײטנָא ריא ןיא טמענ עילַאטיא ןוא --

 :רערָאלק םיזמר ערעייז ןענעז לָאמ סָאד

 רעד ןיא ןרידיצעד רימ טשינ ?ןָאט ,ןשטנעמ עיורג ,רימ ןענעק סָאװ --

 .קיטילָאּפ

 :טייז ַא ןיא ּפָא ךימ טיצ ?עטרינרעטניא , ערעזנוא ןופ רענייא

 ַא ןכַאמ ןענַאד ןופ ףרַאד ןעמ .טכערעג קידנעטשלופ .טכערעג טנעז ריא --

 -רעד זנוא ןלעוװו ייז רעדייא .טכַאנ רעד ןיא רעדָא ,טנװָא ןיא טנייה .הטילּפ

 .ץענערג רעד ןופ ןרעטייוו

 ןקידנדיימסיוא ןַא ףיוא ךיא רעפטנע -- !ןביולרעד טשינ זנוא ןלעוװ ייז --

 | .רעטשַארעביא ןַא ,ןפוא
 -ַאב טָאה ןעמ .טריזירטקעלע יו םלוע רעצנַאג רעד טרעװ לָאמַא ףיוא

 רענעילַאטיא יד ןבָאה ןינב-לַאזקָאװ םעד ןבענ יו ,רעטצנעפ יד ךרוד טקרעמ

 ןינב םעד ןיא ליױו ַא ףיוא ןדנווושרַאפ ךָאנרעד ,טרילוקיטסעשז קיטלַאװעג

 :גנוטכיר רעזנוא ןיא ןיוש ייז ןפיול טציא ןוא ןזיווַאב ךיז רעדיוו

 ןַאמ רעד רימ וצ טיירש -- !עיצַאלעּפַא ןָא ןלַאפעגניײרַא ןענעז רימ --

 ןפיולטנַא וצ הנווכ ןייז טיורטרַאפ סָאװרָאנ רימ טָאה רעכלעוו

 וצ ןפיױל עכלעוו ,רעטכעוו-ץענערג ןוא עטמַאַאב-לָאצ יד ןופ רעמינּפ יד

 :טלַארטשעצ רעדיוו לָאמ סָאד רעבָא ןענעז ,זנוא

 -ירָאטױא עשינעילַאטיא יד ןוא ןזָאלוצניײרַא ךייא טיירג זיא ץייווש יד --

 !ןזָאלוצסױרַא ךייא םיכסמ ןענעז ןטעט
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 ןגָארט ןוא ןײגוצּפָארַא זנוא ןפלעה ,ןָאגַאװ ןופ ןריט יד ךיילג ןענעפע ייז

 םעד ףיוא יירפ רימ ןטרַאװ טרָאד .ןָארעּפ ןקירעהעג םוצ זיב ןשזַאגַאב ערעזנוא

 ,ַאלָאסָאדָאמָאד זנוא טימ טזָאלרַאפ גוצ רעד ןעוו .ףנעג ןייק גוצלענש ןטסטנעָאנ

 ,ןטסעשז עקיצרַאה טימ ןוא ןעיירשעגסיוא עכעלטניירפ טימ זנוא ייז ןענעגעזעג

 .בוט לכ זנוא קידנשטניוו

 ,ץייוש ןיא עיצַאטס רעטשרע רעד ףיוא ןפיוק רימ עכלעוו ,ןעגנוטייצ יד

 -עיװָאס-שטייד םעד ךרוד ןפַאשעג עגַאל עשיטַאמַארד יד דימת ךָאנ ןריטנעמָאק

 -ייזנגעק ןגעוו םכסה ןשילגנע-שילױּפ םעד ןריציפיטַאר סָאד ןוא ךַאמּפָא ןשיט

 תועידי ךרוד טקיטסעפַאב ןענעז ןעגנוגָאזסיורָאפ עשיטסימיסעּפ יד .ףליה רעקיט

 -רעב ןזָאלרַאפ רעדנעלגנע ןוא ןזיוצנַארפ עליוויצ עלַא :העש רעטצעל רעד ןופ

 ףענָאנַאק טפול-יטנַא טלעטשעצ ןעמ טָאה טָאטש-טּפױה רעשטייד רעד ןיא ,ןיל

 -ענרעד עגונב ןעגנוקנערשַאב טריטערקעד טָאה גנוריגער עשיטסירעלטיה יד

 יד .עימָאנָאקע-סגירק ַא וצ גנַאגרעביא ןַא ןופ ןמיס ַא זיא'ס :ןעלקיטרַא-גנור

 -רידרַאבמָאב עשטייד טקרעמַאב טָאה ןעמ זַא ,רעביא ךיוא ןביג ןעגנוטייצ

 ןלױּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעילפ ןענָאיװַא

 יד זַא ,טניירפ עקיטרָאד ערעזנוא ןטלַאה ,ףנעג ןייק ןָא ןעמוק רימ ןעוו

 .7? ןרָאפקירוצ ןעמעלַא ץָארט ריא טליוװ, .ךעלדײמרַאפמוא זיא המחלמ

 טיזנַארט ןופ טייקכעלגעמ יד זנוא רַאפ ןעמוקַאב וצ טרָאפ ךיז טימַאב ןעמ

 טרינעוװרעטניא ,יקצינראמָאק סוטיט טַאמָאלּפיד רעשילױוּפ רעד .עילַאטיא רעביא

 .טכַאמ רעשינעילַאטיא רעד ייב זנוא רַאפ

 ןליײא ,"גנורינרעטניא, טימ העיסנ געט יירד יד ךרוד טרעטַאמעגסיוא

 -וצסיוא לסיבַא לכ םדוק ךיז ידכ .ןלעטָאה ערעייז ןיא םירבח-עזייר עניימ ךיז

 ,טייקדימ ןופ סיפ יד ףיוא םיוק ךימ ךיא טלַאה ,עלַא ייז יו טקנוּפ .ןפָאלש

 ןגייל וצ ןליוורעדיוו ַא זיולב סע זיא ?עבלעז סָאד טשינ ךיא וט סָאװרַאפ רעבָא

 וצ לָאמַאכָאנ טשרוד רעכעלרעניא ןַא רעדָא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא טעב ןיא ךיז

 -ונעג ךות ןיא -- ןוא עקילָאמַא עניימ ,טנעמָאמ ןטצעל םעד ןיא ,ןריטנָארפנָאק

 ַא ךרוד ןסיוטשעג ?תובשחמ עטקלעװרַאפ ןוא עטרעטלערַאפ ןיוש -- ןעמ

 ףיוא סױרַא טרָאפ ךיא ייג ,ןעקנַאדעג ערָאלקמוא ןופ ליונק ןטרעטנָאלּפרַאפ

 ןוא "עגיל-רעקלעפ, רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא סובָאטױא ןַא םענ'כ ,סַאג רעד

 םעד ייס ןוא ץַאלַאּפ םעד ייס ןכוזַאב עקידרעירפ ןופ ןיוש ןעק ךיא םגה

 ןָא ךיז ךיא סילש *ָארויב-טעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא, רעד ןופ ןינב ןקידתונכש

 םעד ךָאנ ,ןעמַאזוצ ייז טימ ןייג וצ ידכ ,ןטסירוט עקילעפוצ ןופ עּפורג ַא ןיא

 ,"דלגע

 רעד טריטיצער -- ןעגנוציז ערַאנעלּפ יד ןופ לַאז ןיא ךיז ןעניפעג רימ ---

 -רעּפ םעד טרימַאלקָארּפ ןַאירב דיטסירַא טָאה לַאז ָא-םעד ןיא -- .ךרד הרומ

 ןיא דליב עיורג סָאד .טַאר ןופ לַאז ןיא רימ ןענעז טציא ןוא ...םולש ןטנענַאמ

 "ןוחצנ םעיינ ןופ טרובעג, יד רָאפ ךיז טימ טלעטש ףעילערַאב ַא ןופ םרָאפ

 לייט רעלַארטנעצ רעד ...קעװַא ייז טפרַאו ןוא סנפָאװ יד טרעטעמשעצ סָאװ

 טימ ,ןטנעניטנָאק ףניפ יד :?טעטירַאדילָאס יד, ךיז טפור קיטּפירט םעד ןופ

 ...געוו ןבלעז םעד ןיא טירט עמַאזניימעג

 וצ טשינ ירמגל "דיג, רעזנוא טנייש ,גנורעלקפיוא-ןיטור עקיזָאד יד רעביא

 ענייז ןרימַאלקעד וצ ןָא טבייה רע רעדייא ,לָאמ סעדעי .טייהנגעלרַאּפ ןיא ןייז

 ןטסירוט הנחמ יד ןײרַא לכ םדוק רע טזָאל ,ןרַאטנעמָאק עטסנרע ךעלרעכעל

 רעבירעד רימ זיא'ס .לַאז ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג עלַא יצ ןלעטשוצטסעפ ידכ
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 סעּפע ןצונוצסיוא רימ טגנילעג ךעלדנע .עּפורג רעד ןופ ןדניוושרַאפ וצ רעווש

 ךיא סיוטש רעטרַאּפ ןפיוא .ּפָארַא ךיג ףיול ךיא ןוא רָאדירָאק ןיא גיובסיוא ןַא

 -ערּפער םעד ןיא טשרע .ןטסירוט ןופ עּפורג רערעדנַא ןַא ףיוא ןָא רעבָא ךיז

 .ןײלַא ךיז טימ ןענופעג ךיז ךיא בָאה ןטרָאג םענעטכירעגנייא וויטנַאטנעז
 סָאװ -- ןשטנעמ ַא ןופ קורדנייא ןכעלנייּפ ַא ָאד ךיא ליפ ,טריטנעירָאזעד

 ןקידלרוג ַא ןיא : ןַאמָאר-טיידנַאט ַא ןופ שזַאנָאסרעּפ ַא קידנליוו-טשינ טריטימיא

 עטרעווילגרַאפ ןופ לובמ ַא טימ ןדָאלעגנָא ,טרָא ןיא קירוצ רע טמוק ,טנעמָאמ
 געיעג ןשיטַאמַארדָאלעמ ַא רַאפ טערבגנירּפש ַא ןעניפעג וצ ידכ ,ןשינעעשעג

 .סעיצַאיצָאסַא ןוא ןעגנורענירעד עכעלנעזרעּפ ךָאנ
 ךיא ריטיצ -- *!טנגוי רענעגייא רעד ןופ היוול רעד ךָאנ ןעמ טייג ױזַא טָא;

 .עמעָאּפ ַא סמיוווט ןיילַא ךיז רַאפ

 -טנפיוא-בָאגוצ רעזנוא .גוצ םעד רעדיוו רימ ןעמענ ירפ רעד ןיא סנגרָאמוצ

 טמענ ַאלָאסָאדָאמָאד ןיא .העש 24 יװ רעקינייו טרעיודעג טָאה ףנעג ןיא טלַאה

 ןכַאמרַאפ לָאמ סָאד ךיוא .טניירפ עטוג ןוא עטלַא ,עטנַאקַאב יוװ ףיוא זנוא ןעמ

 -וצ ךיוא זנוא טָאה ןעמ .ןָאגַאװ רעזנוא ןופ ןריט עלַא רענעילַאטיא יד רעבָא

 ערעזנוא טימ המישר ַא סױרַא רע טמענ ,ןָאטעגנָא ליוויצ .רעטײלגַאב ַא טלייטעג

 -ַארגָאטָאפ יד טכיילגרַאפ ,עטרַאק-טעטיטנעדיא ןייז ןזייו וצ ןדעי טעב ,ןעמענ

 ןכייצ ַא לָאמ סעדעי רע טכַאמ (עויטקעלָאק ַא זיא עזיוו יד תויה) ןוא סעיפ

 .זנוא רע טלייצ ,טרָא ןופ ךיז טריר גוצ רעד ןעוו .ריּפַאּפ ןייז ףיוא

 רע טסעומש ,סעסנָאװ ענעטינשעגוצ קילעפגרָאז טימ ,רעקיסקּוװ-ןיילק ַא

 זנוא טניד ביורטנייו רעלָאמ רעד .ןפוא םענעסַאלעג ַא ףיוא טשרעוצ זנוא טימ

 .רעצעזרעביא סלַא רעדיוו

 ןייא ןפיוק ןוא רעטסנעפ יד ןופ ּפָארַא ךיז רימ ןגייב עיצַאטס רעדעי ףיוא

 -ייה יד טסקַאװ ,ןשַאלפ יד ןופ ךיז ןקידיילסיױא ןטימ .ןייוו ןופ סַאּפַאז םעיינ ַא

 .גנומיטש רעד ןופ טייקרעט

 .רעביא ןוא גוצ ןופ טלײטעגּפָא רעדיוװ ןָאגַאװ רעזנוא טרעוװ ָאד .גידענעוו

 ,העש ריפ : גנודניברַאפ רעד ףיוא ןטרַאװ וצ ידכ ,געוו ןקיטייז ַא ףיוא טקורעג

 טָאטש ןיא ןײגוצסױרַא טייקכעלגעמ ןייק ןָא ,טרָא ןטסוּפ ַא ףיוא ענעריולרַאפ

 םוש ןייק ןָא זנוא טימ טלייט ,ןייו ןכרוד טמערַאװרעד רעטיה רעזנוא .ןיירַא

 ױזַא טקנוּפ רע טרעױדַאב ?טָאברַאפ ןשירַאנ םעד; -- .סעכ רעזנוא .,וורעזער

 רעמ ךָאנ סע טרעױדַאב רע .רעטכַארבעגפיוא ןַא ,זנוא רע טרעלקרעד ,רימ יו

 סיורג ַא ןעוועג םיא רַאפ טלָאװ סע ןוא קידענעװ טוג ןעק רע לייוו ,רַאפרעד

 ."דיג; רעזנוא ,רעזייווגעוו רעזנוא טרָאד ןייז וצ ןגינעגרַאפ

 ...עכלעוו יד ןופ רענייא טשינ :"דיג, רעכעלטנייוועג ןייק טשינ ןוא --

 -ַאלב ןופ ןטסעשז יד ,ךָאנ טנעמַארעּפמעט טימ טכַאמ ןוא ףיוא ךיז טלעטש רע

 זנוא טלָאװ ,ןגעקַאד רע .ןרַאטנעמָאק עלַאנַאב ערעייז טימ רעזייווגעוו עטריז

 ..!תומוקמ עטנַאקיּפ עכלעזַא "טוג טרָאד ןעק ךיא ןוא , -- ...טריפעג

 -ַאּפ יד ןופ לייט ַא ןיוש זיא ,געוו ןיא רעדיוװ ךיז טזָאל ןָאגַאװ רעזנוא ןעוו

 יז ךרוד טלגנירעגמורַא .לָאה-קיזומ ַא סעּפע ןופ עּפורג ַא וצ ןכילגעג ןרישזַאס

 -ַאב ,ןגָאלָאנָאמ עצנַאג טריטיצער ןוא סעידָאלעמ עקיטסול רעטיה רעזנוא טגניז

 ןופ ןטסעשז עטנַאקיּפ טימ ןוא קימימ רעוויסערּפסקע ןַא טימ ייז קידנטיילג
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 רעלָאמ םוצ ךיז טעדנעוו ןוא םַארגָארּפ ןטכייל ןייז רעביא רע טסייר טייצ וצ טייצ

 :רעטרעוו ענייז זנוא רַאפ ןצעזרעביא לָאז רע ,ביורטנייוו

 -ייק ַא ,ָאד) !טניירפ עקיצרַאה ,עטוג רעייז .טניירפ עטוג ןענעז רימ --

 רימ ןלעוװ ,ךָאד ןוא .(עקידנזעוװנָא עלַא םורַא טמענ רעכלעוו ,טסעשז רעקידכעל

 ַא ןופ גנוגעװַאב ַא ָאד) !ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןסיש םורַא געט עכעלטע ןיא

 -רַאפ ריא טסייו ןוא .(טליצ ןוא רעוװעג ןייז סיוא טקערטש רעכלעוו ,רעסיש

 ןייז וצ רע טגייל ָאד) ...זנוא טימ ןריגער עכלעוו ,עקינעי יד לייו ? סָאװ

 .(םיעגושמ ןענעז ייז זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעג וצ ידכ ,ןרעטש ןייז וצ רעגניפ

 רע טלעטש ,ןימ םעד ןופ גָאלָאנָאמ ַא טקידנערַאפ רע ןעו ,לָאמ סעדעי

 טרעוו קילב ןייז .ןענעכער וצ רעדיוו זנוא ןָא טבייה ןוא ףיוא דלַאב רעבָא ךיז

 דארג לייוו טשינ גנונעכער יד טמיטש לַאפוצ יּפ לע ביוא .טסנרע ןוא רעטכינ

 יד ךישממ גנַאל ױזַא רע זיא ,(טעלַאוט רעד ןיא ץעמע זיא טנעמָאמ םענעי ןיא

 .ּפָא ךיז טניפעג ןָאזרעּפ עקידנלעפ יד זיב ,לָארטנָאק

 ךימ טפור רע .טייז ַא ןיא ,רענעגָאלשרעד ַא ןוא רעדימ ַא טציז שיט .רד

 :קנּוװ ַא טימ ךיז וצ וצ

 ,ליטש רימ רע טגָאז -- ?ןָאט וצ ריא טָאה ,ריא טניימ ,ןעמעוו טימ --

 ,רשפא ןעד ריא טניימ .טנעיאװנָאק רעזנוא ףיוא קידנזייוו ,ףרּוװרָאפ ַא טימ

 ַא עילַאטיא ןיא ןעמ טצונַאב ,רעדנעלסיוא עקיטכעדרַאפ ןכַאװַאב וצ ידכ זַא

 !טנעגַא-יײצילָאּפ ַא ךָאד זיא רע ? רעגניז-טערַאבַאק

 ןשטנעמ ןוויאַאנ ַא ןופ לעטשנָא ןַא ךיא ךַאמ -- ?סָאװ זיא --

 !גנוריגער רענעגייא ןייז ןגעק ןעגנוקידיילַאב עקידרדסכ יד --

 !ןרסמ טשינ ךָאד םיא טעװ זנוא ןופ רענייק ---

 !תועט ןיא ןריפניירַא ךייא ידכ ,רוכיש ַא טליּפש רע --

 .שיט .רד יו ןיבמ ןרעסעב ַא רַאפ ךיז ךיא טלַאה ,תורכיש רעד ךייש סָאװ

 זיא התע תעל ,גנוריגער רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנוקידיײלַאב יד ךייש סָאװ

 :דיײר עכלעזַא טימ טקידניז רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד טנעיָאװנָאק רעזנוא

 לייוו ,רַאפרעד זיולב ןוא !ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןסיש ןלעוװ רימ !ָאי --

 !ענעגושמ !העד-רסח ןענעז ,זנוא טימ ןריגער עכלעוו יד

 רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רע ןוא טסעירט ייברָאפ גוצ רעד טרָאפ ךעלדנע

 ןיא ,לָאמ עטצעל סָאד זנוא טלייצ טנעיָאונָאק רעזנוא .ץענערג רעשיװַאלסָאגוי

 .גנוטיוק יד רעטנוא םיא טביירש רעכלעוו ,רַאנָאיצקנופ ַא ןופ טייהנזעוונָא

 -יו ךיז רע טרעטנענרעד ,טקידיילרעד ןיוש זיא טעטילַאמרָאפ עקיזָאד יד ןעוו

 טשטניוו ןוא טנַאה יד ןדעי טקירד רע .ןָאזרעּפ עליוויצ ַא סלַא ןיוש ,זנוא וצ רעד

 .עזייר עטוג ַא זנוא

 טמוק דנַאל ןקיזָאד ןיא :תמא ןַא טרָאפ רעבָא ,ענדָאמ זיא'ס .עיװַאלסָאגוי

 ןעוועג ןענעז רימ יוװ םעדכָאנ .ןכַאװַאב וצ זנוא ןעניז ןיא טשינ ןליפַא םענייק

 -- טנייש ,עילַאטיא ךרוד עזייר רעצנַאג רעד תעב טרילָארטנָאק ןוא טכַאמרַאפ

 ךישממ ןענעז רימ .לַאמרָאנמוא ןייז וצ ךַאז -- עלַאמרָאנ ןעמונעג ךות ןיא יד

 העש עכעלטע ןטרַאװ רימ ןפרַאד ָאד תויה .ַאנַאילבויל וצ זיב העיסנ רעזנוא

 .טָאטש רעד ןיא סױרַא רימ ןעייג ,גוצ ןקידרעטייוו ַא ףיוא

 -כעלטניירפ רעכעלנייועגרעסיוא ןַא טימ ףיוא זנוא ןעמענ רעניווונייא יד
 : טייק
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 ןגעק טקידניזעג ריא ךיוא טָאה -- זנוא ייז ןגָאז -- תמא ןא סָאװ --

 !ןפלעה טָאג ךייא לָאז !ןפלעה טָאג ךייא לָאז ,רעבָא טציא .עיקַאװָאלסָאכעשט

 ! חילצמ טייז

 ,טָאטש רעד ןיא םורַא ךיא ייג .ַאנַאילבויל ןיא ךוזַאב רעזנוא תעב

 ןוא טיירטשעצ .טכַארטרַאפ זיא רע .םולבלעגניר לאונמע .רד טימ קידנסעומש

 .דימ ךעלקערש ןייז וצ רע טנייש ןעמעלַא רעביא

 -נָא יד קנַאד ַא ןעוו ,רָאי 1946 ןיא .ה .ד ,רעטעפש רָאי ןביז

 רעסאוו שרעה ןוא ךַאברעױא לחר ןופ ףליה רעד ןוא ןעגנוזייוו

 םולבלעגניר ןופ רעטעברַאטימ ענעבילבעג ןבעל םײב יױוצ יד

 ןופ ןעמַאר יד ןיא -- רימ ןבָאה (עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד תעב
 יד ןיא ןבָארגעגסױא -- עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעד

 יד טימ סנטסַאק ענעלַאטעמ יד ַאטעג רעוװעשרַאװ ןופ תוברוח
 ןיא יצ ,עגַארפ יד טלעטשעג ךיז ךיא בָאה ,ןויכרַא-םולבלעגניר

 -נַאל רעזנוא תעב ןעמולבלעגניר טימ ןכערפשעג עניימ ןופ ףױל

 רעד אקווד זַא ןעזסיורַאפ טנַאקעג ךיא בַאה ,ףנעג ןופ עזייר רעג

 וצ ןבײהנָא געט עטסטנעָאנ יד ןיא ןױש טעװ שטנעמ רעקיזָאד

 ןטצעל ןייז זיב ןוא ,ןריזינַאגרָא ,קינָארכ עשיטַאמעטסיס ןייז ןביירש

 ןופ גנומענרעטנוא עכעלנייוועגרעסיוא יד ןכעלקריוורַאפ םעטָא-סנבעל
 ןלעוו עכלעוו ,ןויכרַא עלַארטנעצ עשידיי עמייהעג יד ןעלמַאז

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןיירַא

 ליטס ןשיפַארגעלעט ןיא ,םענייז ןיא :גנוקרעמַאב ןייא ךָאנ ןוא

 -לעוו טימ) העיסנ רעקיטלַאמעד רעזנוא ןגעװ טכירַאב ןטריגַאדער

 -לעגניר טריטָאנ ,(םיבתכ-עיצַאּפוקַא ענייז ןבױהעגנָא טָאה רע כ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפױא שיטסַאיװטנע, ןענעז רימ זַא ,םולב
 ןוא םירבח ערעדנַא טימ םורַא קידנעײג זַא ,סױא טעז ."בערגַאז

 טימ ןעוועג םולבלעגניר זיא ,ַאנַאילבול טָאטש רעד ןיא רימ טימ

 סע זיא ןתמא רעד ןיא .םינינע ערעדנַא ןיא ןױש ןעקנַאדעג ענייז

 טּפיוהרעביא ןענעז רימ ּווח) בערגַאז טשינ ןוא ַאנַאילבויל ןעוועג

 ןבָאה "ַאטעג ןופ םיבתכ, ענייז ןופ רעבעגסױרַא יד .(ןעוועג טשינ
 .טקרעמַאב טשינ וליפַא תועט םעד

 רעשינעילַאטיא רעד רעביא ךיז טרזח ץענערג רעשירַאגנוא רעד ףיוא

 -רַאפ ןעמ ,ןָאגַאװ ןבלעז םעד ןיא ןייגוצנײרַא עלַא זנוא טעב ןעמ .סנעדעצערּפ

 רערעטלע ןַא סע זיא לָאמ סָאד .טנעיָאװנָאק ַא וצ זנוא טלייט ןוא ןריט עלַא טכַאמ

 -נכערניירַא .ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ךיז ןקידנעטשרַאפ רימ ןכלעוו טימ ,ןַאמ

 גָאט רעטעביז רעד ןיוש סָאד ןיא ,ַאלָאסָאדָאמָאד ןיא "ןרינרעטניא, סָאד קיד

 -בָאגוצ רעד ןגעוו גנורעטיברַאפ טימ טדער םולבלעגניר .רד .עזייר רעזנוא ןופ

 :טשעּפַאדוב ןיא זנוא ףיוא טרַאװ עכלעוו ,גנוקיטעּפשרַאפ

 רעטסטנעָאנ רעד רעבָא ,טייצ-גָאטימ םורַא ןעמוקנָא טרָאד ןלעוװו רימ --

 -רעד ,העש ענעריולרַאפ טכַא :טנוװָא ןיא טשרע ןרָאפסױרַא טעװ ןלױּפ ןייק גוצ

 .ןָאגַאװ ןטכַאמרַאפ ַא ןיא וצ

 וצ טשעּפַאדוב ןופ לַאזקָאװ ןפיוא וצ ןפיול תואובנ עצרַאװש יד ץָארט

 -נָאק רעזנוא ןזייו ייז .ןענָאזרעּפ עטנַאקַאב טשינ עכעלטע ןָאגַאװ רעזנוא
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 דלַאב ךיז טרעלק זירּפרויס רעד .לריּפַאּפ ,סיוא טעז ,קיטכיוו ַא סעּפע טנעיאװ

 -גוא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןענעז סָאד :ףיוא

 ךמס ןפיוא .ייז ןבָאה ,רָאפכרוד רעזנוא ןגעוו ,שינָאפעלעט טרימרָאפניא .ןרַאג

 -עביולרעד ַא ,טכַאמ רעשירַאגנוא רעד ןופ ןעמוקַאב ,סעיטנַארַאג ענעבעגעג ןופ

 םעד וצ ןלעטשוצוצ זנוא יאנת ןטימ ,טָאטש רעד ןיא זנוא ןריפוצסורַא שינ

 -וב ןיא ךוזַאב-ןטסירוט ַא טשרעוצ זנוא רַאפ ייז ןריזינַאגרָא טציא .גוצ-טנווָא

 -טעקנַאב יד ןוא ןליו ןטסעב רעייז ץָארט .עמַאנפיוא ןַא ןַאד ןוא טשעּפַאד

 קיטשרענָאד זיא'ס :רעפיט ץלַא טיײקנגָאלשרעד ןופ גנומיטש יד טרעו ,סעדער

 .טסוגיוא ןט-21 םעד

 טזָאל גוצ רעד ןוא ןָאגַאװ רעזנוא ןיא רעדיו ןיוש ךיז ןעניפעג רימ ןעוו

 -גייא ,רעכיב יד ןופ סנייא ,טייצ יד ןרטּפ וצ ידכ ,סױרַא ךיא םענ ,געוו ןיא ךיז

 ךירנייה ןופ ןטַאטיצ עכעלטע ףיוא ּפֶא ךיז לעטש ךיא .ףנעג ןיא עטפיוקעג

 -ענרעביא ןרַאפ רָאי טרעדנוה יונעג .ה .ד ,18323 ןיא ןבירשעג ,קרעוװ סענייה

 -ַאלפעצ יינספיוא ךיז טעו סע, :ןרעלטיה ךרוד דנַאלשטייד ןיא טכַאמ יד ןעמ

 עשידרָאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוזַאב זיא סָאװ ,ןרַאברַאב יד ןופ ןועגש רעד ןרעק

 עטלַא-רוא יד ...רעגירק עשינַאמרעג עטלַא-רוא יד ןופ טייקדליוו יד :רעטכיד

 םענופ ןעיײרפַאב וצ ייז ידכ ,ןגיוא ערעייז ןשיווסיוא ןלעוו ןייטש ןופ רעטעג

 ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא רענוד רעשטייד רעד ...רעטרעדנוהרָאי ןופ ביוטש

 ןיא .ךעלעמַאּפ ךיז טגעװַאב רע ןוא קידוועגיוב ליפוצ טשינ זיא רע :רעשטייד ַא

 ךָאנ ןכלעזַא טָאה טלעוו יד סָאװ סיירפיוא ןַא ןעמוקרָאפ טעװ סע ןעוו גָאט םעד

 טכיירגרעד טָאה רענוד רעשטייד רעד זַא ןײטשרַאפ ריא טעוװ ,טנעקעג טשינ

 ןזיוצנַארפ ,ריא רעבָא ,ןריסַאּפ ןכַאז ךס ַא ןענָאק דנַאלשטיײיד ןיא . . .ליצ ןייז

 רעבירעד ןוא סטוג ךייא שטניוו ךיא .טייז רעד ייב רעוועג ןטימ ,קיאור טביילב

 -ָאװטנַא וצ העדב ןבָאה ןרָאטסינימ ערעייא זַא העידי יד ןקָארשרעד ךימ טָאה

 . .."ךיירקנַארפ ןענעפ

 ייבראפ גוצ רעזנוא טרָאפ ,ןעניגַאב ןיא טעמכ ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש רעייז

 ןביוה ,ןגַארּפ עטגרָאזרַאפ ערעזנוא ףיוא .ענשטָאװאל ןיא ץענערג עשילוּפ יד

 :ןעלסקַא יד עטמַאַאב-לָאצ עשיליױוּפ יד

 ,טייצ גונעג טַאהעג רעבָא ןבָאה רימ ...יז טשרעה יאדווא ? גנונַאּפש יד ---

 .ןעניווועגוצוצ ךיז וצרעד ידכ

 -ַאּפ עיצַאטס-רָאפכרוד ַא ףיוא ענעמוקעגוצ שירפ יד ,רעטעּפש העש ייווצ

 ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ רעדייא .םרַאלַא ןַא סעּפע ןגעוו שיטָאַאכ ןדער ןרישזַאס

 ,רעקרַאטש קידלַאװעג ַא ךרוד טלסיירטעגפיוא עלַא ןרעוו ,ןעגנוקרעמַאב ערעייז

 רעבָא טגלָאפ ,קערש ןופ לַאפנָא ןקידמעצולּפ ַא ךָאנ .עיצַאנָאטעד רעטייוו םגה

 ; גנוקיאורַאב ַא

 רעד ןיא .גנוקידייטרַאפ-טפול רעד ןופ ןעגנוביא רעכיז ןענעז סָאד --

 ,לַאמרָאנ ןוא ךעלדנעטשרַאפ סע זיא עיצַאוטיס רעלעוטקַא

 זיא ,ךעלדנע ןרָאפרעד רימ ןיהּוװ ,גרעבמעל ןיא .לַאמרָאנ טשינ זיא'ס ! ןיינ

 -ניא טנערַאּפסנַארט רעסיורג ַא .ןומה ןטכידעג ַא ךרוד טרעגַאלַאב לַאזקָאװ רעד

 -יטציאזיב רעד זיא ,ןפמַאק ןופ ךורבסיוא ןבילוצ זַא ,ןרישזַאסַאּפ יד טרימרָאפ

 -לעז רעד ןיא טעמכ זַא ,סױרַא ךיז טזייוו'ס .קיטליג טשינ רעמ ןַאלּפרָאפ רעק

 ןבָאה ,ענשטָאװאל ןיא ץענערג עשיליוּפ יד ןרָאפעגכרוד ןענעז רימ ןעוו טייצ רעב

 ,המחלמ יד טרעקַאלפעצ ןשטייד יד
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 רעד טול עּפורג רעזנוא ךיז טלַאפעצ ,למוט ןקידנשרעה םעד ןופ ןטימניא

 ןופ ןטַאגעלעד יד תעב .רעדילגטימ עריא ןופ טייקירעהעגוצ רעשיפַארגָאעג

 עקָארק ןופ רימ ,ערעדנַא יד ןפרַאד ,טָאטש רעייז ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג גרעבמעל

 ןיא ליצ ַא ןָא ךיז ךיא יירד התע תעל .גוצ ַא סעּפע ןכוז ,עשרַאװ ןופ יד ןוא

 ןליפ סענָאלָאק-רעטילימ יד ןוא סָאטױא-טסַאל יד .רבח ַא ךָאנ טימ ,טָאטש רעד

 ,רעזיה יד םורַא טפַאהרעביפ ןטעברַא רעשעלרעייפ יד .ןסַאג-טּפױה יד ןָא

 רעכיג; ןופ סָאטױא ייבראפ ןרָאפ סע .סעבמָאב עטשרע יד ךרוד עטרעטשעצ

 :עקָארק ןופ עטנַאקַאב ַא עזרעד'כ ."ףליה

 ?גרעבמעל ןיא טנעז ריא --

 .טנװוָא ןטכענ ןעמוקעגרעהַא ןענעז רימ --

 ? סָאװרַאפ ---

 ןיא ךיוא ךָאד טנעז ןײלַא ריא ?למיה ןופ ןלַאפעגּפָארַא ריא טנעז --

 ? גרעבמעל

 .ץייוש רעד ןופ קירוצ םוק ךיא ? ךיא --

 רזח ךיא ןעוו .ץיוו ןשירַאנ ַא יו טשרעוצ ףיױא יז טמענ רעפטנע ןיימ

 סעּפע ךיז קידנבָאה ,ךָאנרעד .יורטוצמוא טימ רימ ףיוא יז טקוק ,רעביא סע

 :קנַאדעג ןיא טגיילעגרעביא

 ןיא ?גרעבמעל ןייק טקעריד ןרָאפרעד ריא טנעז ץייווש רעד ןופ ןוא -- = |

 ...עיפַארגָאעג יד ןעק ךיא לפיוו ףיוא ? ןלױּפ-חרזמ

 ןיוש ךיא טכַארט ,עזייר-געוומוא רעזנוא ןרעלקפיוא ריא ריבָארּפ ךיא תעב

 סָאד טסייה ,ןלױּפ-ברעמ ןיא רָאפ ןעמוק ןפמַאק יד ביוא :ךַאז רעדנַא ןַא ןגעוו

 ,סנקירעביא .ןטרָאּפסנַארט עטסטנעָאנ יד ןרָאפּפָא ןלעװ גנוטכיר רענעי ןיא זַא

 .טקנוּפ-עיצַאזיליבָאמ רעשירעטילימ ןיימ ךיז טניפעג עקָארק ןיא עקַאט

 עכעלנעזרעפ ןימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 ?ופ ,עזײר א ךרוד ןריטויבעד שיטקַאפ טעװ יז .ייסידָא -המחלמ

 ,ןטנעדיצניא עשימרוטש טימ ןוא ןשעגנוריסַאפ עטכירעגמוא טימ

 .תעל-תעמ ןצנַאג ןייק טשינ ןביילברַאפ לעװ ךיא וו ,עקָארק ןייק

 ךָאנ ,ןפמַאק-רעבמעטּפעס יד ןופ םילוגליג יד ןיז סע ןלעװ ןַאד

 .הרעבמע7 ...ןיא ןעניפעגק'רוצ ןױ לעװ ךיא טיקשו

 םעד ןיא ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ץיױװש רעד ןופ קידנעמוק

 -סיורָאפ טנעקעג רעבָא ןעד ךיא בָאה ,המחלמ רעד ןופ גָאט ןטשרע

 רעטעּפש ןביילברַאפ ןװחמ ךיא לעוו גרעבמעל ןיא אקווז זַא ,ןעז

 -ַאס םעד ןופ ןקילג יד טימ טרָאד ךיז ןענעקַאב ,רָאי ריפ עצנַאג

 -ניא עשיטסירעלטיה ַא יינספיוא ןבעלרעביא ,םישזער ןשיטעיװ

 ,טעברַא עשידרערעטנוא ןַא ן"ײהנָא ,ןעמָארגָאפ יד ןא עױזַאװ

 ,רעגַאל-סגנוטכינרַאפ םעד ,הסיפת יד ,ָאטעג סָאד ןבעלרעביא

 ..ףחכ

 ןעלטיּפַאק ערעדנַא ץנַאג וצ רעבָא ןױש טרעהעג ץלַא סָאד
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 -ָאכוראב) שטיוורַאב לאכימ רייד
 רעבָאטקַא ןט-11 םעד ןריובעג ,(שטיוו
 ,(ערוטַאמ) עיזַאנמיג .עקָארק ןיא ,1
 -ַעג ןוא רוטַארעטיל ןופ םָאלּפיד ןַאד
 -יסרעווינוא רענַאלעגַאי ןפיוא עטכיש
 -רַא עטשרע ענייז טכעלטנפערַאפ .טעט
 -טייצ עטסנרע עשיליױּפ יד ןיא ןטעב
 "ַאיניּפָא,, ,"ילַאנגיס, :וװו ןטפירש
 ןשילױוּפ-שידי ןיא ''רעטכיד ןשיוצ ,
 -קַאדער ,'קיננעישזד יװַאנ,, טַאלבגָאט
 : טפירשטייצ רעד ןופ דילגטימ-עיצ
 טמוקַאב 1926 ןיא  ."ַאבלַאדָאבלַא,
 -נָאק ןשירַארעטיל ןיא זיירּפ ןטשרע
 -צַארעטיל ישטטַאמָאדַאיװ, ןופ סרוק
 ."עיק

 -סערַא עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד תעב
 -גיא .,ווָאװל ןיא הסיפת ,1942 ןיא טריט
 -ַאלײקסװַאנַאי ןעמַאזיורג ןיא טרינרעט
 עמייהעג רעגַאל ןיא טריזינַאגרָא ;רעג
 ןוַא טריפ ןוא '!טנװַא עשירַארעטיל,,
 -שמרַאפ .עּפורג-דנַאטשרעדװ ַא טימ
 טעװעטַארעג ,טױט םוצ ןרָאװעג טּפ
 ןריפסיוא ןופ טנעמַאמ ןיא : סנ יּפ לע
 קירטש-הילת יד טָאה ליטרוא םעד
 רעגַאל ןופ טפילטנַא .ןסירעגרעביא ךיז
 -רעטנוא ןשילױּפ ןופ ףליה רעד טימ
 טריזינַאגרָא .1943 רעבמעטּפעס ,טנורג
 רעװָאנַאי ןופ ןדיי ליפ ןעװעטַאר סָאד
 .רעגַאל

 יד ןופ טנַאדנעמָאק ,1943 רעבָאטקַא
 ןעגנולײטּפָא - ספמַאק עשיטסילַאיצַאס
 -ַאיַארק ַאימרַא, רעד טימ ענעדנוברַאפ)
 רעוװעשטניּפ ןוא רעוװוָאכעימ ןיא ,('ַאוװ
 -קיטרַא שיטַאמעטסיס טקורד .ןענָאיַאר
 -רערעטנוא רעד ןיא סעמעָאּפ ןוא ןעל
 ענייז ,שטשַאנלָאװ,, טפירשטייצ רעשיד
 רעד ןיא ןעניישרעד סעמעַאּפ-רעגַאל
 ,(טנורגּפָא ןופ) "ינַאלכטַא'ז,; עבַאגסיוא
 ןוא דנַאלסיוא ןייק ןעגנַאגרעד זיא סָאװ
 -עג טקורדעגרעביא ןוא טצעזעגרעביא
 ףיוא ןירעד) ןכַארּפש עכעלטע ןיא ןרָאװ
 -ץנַאלג .א ךרוד שילגנע ןוא שידיי
 .ב ךרוד שיאערבעה ןיא ןוא סעלעיעל
 .(םיובנענעט

 ןופ רָאטקעריד -- המחלמ רעד ךָאנ
 עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעד
 רעד ןופ רַָאטקעריד-עציוו ,עקַארק ןיא
 -ַאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעלַארטנעצ
 םעד רַאפ טרעּפסקע ,ןלױוּפ ןיא עיסימ
 ןטּפשמ וצ טכירעג ןשילױּפ ןטסכעה
 ,רעכערברַאפ-סגירק עשטייד

 ענייז ןבעגעגסיורַא םרָאפ-ךוב ןיא
 סעמעָאּפ-רענַאזטרַאּפ ןוא -רעגַאל
 -רעווינוא רעד , ,"וד ףיוא טיוט ןטימ ,
 ןיא רוטַארעטיל , ,''רעדרעמ ןופ טעטיס
 :עיזעַאּפ -ןברוח ןופ עיגַאלָאטנַא ,/!רעגַאל
 דיל סָאד , ,"ץנַאג סױרַא טעװ דיל סָאד,
 ןריזינַאגרַא סָאד , ,"ענעמוקעגמוא ןופ
 -וּפ ןיא ץלַא סָאד "טייקדליוו יד
 -טיצ עשילױּפ יד ןיא טקורד .שיל
 יניווַָאנ ,"עינעזדָארדָא , : ןטפירש
 .א'א ָאוװָאלס עשַאנ, ,עיקצַארעטיל

 ,זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז 1947 ןיא
 -רָאפ,, ןופ רָאטקעריד -- 1954 רָאי ןזיב

 גילו - -ךאנאמשא - 2

 -וּפ ןופ עטכישעג רַאפ רעטנעצ-סגנוש
 -ַארּפ , ןופ רָאטקַאדער-טימ ,"ןדיי עשיל
 רעד ףיוא טמוקַאב 1953 ןיא .'ןעבעלב
 -קָאד לטיט םעד ענָאברַאס רעזירַאּפ
 .עטכישעג ןוא עיגָאלַאיצַאס ןופ רָאט
 רעד ןופ רעטעברַאטימ רעטנענַאמרעּפ
 -טלעוו ןט-2 ןופ יווער,, רעשיזיוצנַארפ
 : םובלַא ןַא טכעלטנפערַאפ .''גירק
 טימ) "ןליוּפ ןיא ןבעל שידיי רָאי 1000,
 ַײר ַא ןוא ,(ןכַארּפש 6 ןיא ןטסקעט
 יװ טרַאד, : שידיי ןיא .רעכיב ערעדנַא
 רעדנעב יירד ,"שרעדנַא ןעוועג זיא'ס
 ןכרוד טרימערּפ) ,''ןריּפַאּפ עשירַא,, ןופ
 סערגנַאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוװולַא
 -עּפש רָאי קיצנַאװצ,, ,(קרָאי-ינ ןיא
 :א"א ?רעט

 -רַאפ ןופ ןטפירש + : שיזיוצנַארפ ףיוא
 -מוא ןַא ןיא, ,"טיוט םוצ עטּפשמ
 -פיוא רעד , ,"'טסעמסיוא ןכעלשטנעמ
 -רַאפ , ,יַאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטש
 ןיא גרועילענש יד, .,;םגבעל ענעטאב
 ףױא ,"ואנעקריב-ץיוושיוא ןופ טכיל
 רעייגרַאפ רעשילױּפ רעד, : שילױּפ
 ןופ ןרעינישזניא יד , ,"ָארלַאמ .א ןופ
 .א"א 'יתומשנ

 -נוא, ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 ,,!טפבוקנצש 6יםויק ,,!י;?טהאוו "העזד
 ןוא עשיזיוצנַארפ ןיא ,רעטעלב""ַאוויי ,
 ןטפירשטיצ עשידיי - שיזיוצנַארפ
 ,"עיַאק .ָאוװונ, ,סנַאדיװע,, ,"שרַא'ל,,
 -ַאגַאמ-ַאירָאטסיה,, ,'רערעטיל ןעזנעק,
 עטסקיטכיוװ יד ןיא ךיוא יװ ,א"יא "ןיז
 -לוק , יװ ,ןבַאגסיוא-עיצַארגימע עשיליוּפ
 .איא י"קלבטאבאר - ,ארוט

 ןייארַאפ ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ
 ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ
 -געט רעד טימ ןָא טריפ .ךיירקנַארפ ןיא
 -יוצנַארפ ןופ שידיי ןיא עיסימע רעכעל
 .ָאידַאר ןשיז
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 יש

 !ןייש טסגניז ,עינעב גניז --

 .לוק ןיא טעמוא טימ יכדרמ ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- החמש ַא --

 .ןפורעגּפָא ךיז הרובד טָאה -- טנייה ןענעגער טינ רָאנ לָאז --

 ךלַאב ןוא ץיה ַא טימ ןעמוקעגפיוא יז זיא טָא .טקנוטעג ךיז טָאה ןוז יד

 ןקלָאװ ַא טלעטשרַאפ ריא טָאה

 -וצ ץלַא טפיוקעגנייא .לבלעוועג ןיא ןעװעג הרובד זיא ירפ ץנַאג ןיוש

 -נוא ,שיט םייב ,דָאס ןיא ןסעזעג עלַא רעטציא ןענייז .טסעג יד רַאפ ןטיירגוצ

 טלקַאשעצ ,טניוו ַא ןָאטעג גָאי ַא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .םיױבלּפע ןסיורג ןרעט

 עקנישטיּפ ךָאנ יד ןופ ילבּפָא ןטנקירטרַאפ טימ ןטָאשעג ,ןגייווצ שטכידעג יד

 .ךעלעּפע
 ךיז טָאה ?ןגער ןעגנערב רעדָא ,סנקלָאװ יד ןביירטרַאפ סע טעװ --

 .ךעלזעלג יד קידנלייטעצ ,לוק ןפיוא טנרקחעג הרובד

 יד וצ ןעמוקעגוצ ליטש רָאג ןוא רעיוט םעד טנפעעג ליטש טָאה הנח

 -ּפָארַא ךיז יז טָאה ,עלַא טימ טסירגַאב ךיז .ןעוועג םלוע רעשּפיה ַא ןיוש .טסעג

 .געו ןופ ןעורּפָא ,םיוב-ןשרַאק ןרעטנוא זָארג ןפיוא טזָאלעג

 יז ןרעוװ דלַאב - טרעדנווװעג ךיז יז טָאה -- ןשרַאק יד זָאר ןיוש --

 .טיור

 טבעלרעד עלַא רימ ןבָאה -- ןדירפוצ ןעוועג ןמחנ זיא -- יכדרמ ,ונ --

 .דָאס ןיא ןהרובד ייב ןציז וצ

 -סױרַא םיא טָאה טעמוא רעד ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טָאה יכדרמ

 .ןגיוא יד ןופ טקוקעג

 -עג .טרעדנעעג ןטסקרַאטש םוצ ןעוועג רע זיא ,דניירפ ענייז עלַא ןשיווצ

 טינ זיא החּפשמ ןייז ןופ רענייק .רעכעליירפ ַא ,גנוי רעקידעבעל ַא לָאמַא ןעוו

 .רעגייוש ַא ןרָאװעג .רעקיאָאדטינ ַא םורַא ךיז רע טיירד .ןבילבעג

 .ןעגניז טלָאװעג קיטנעק ךיז טָאה ןעינעב ןוא .קידלמוט ןעוועג זיא שיט םייב

 .ןוגינ ַא ןגיוצעג ןוא ןעמולב יד ייב ,טייז ַא ןָא ןבילקרַאפ ךיז רע טָאה טקרעמַאבמוא

 .טקרעמַאב ליטש הנח טָאה -  ןייש טגניז ריא .טגניז ,עינעב --

 .עטציהעצ ַא ןלַאפעגניירַא לטיג זיא -- ןכָארקרעד ךייא וצ ןיב ךיא םיוק --

 !ךיא עשזדנָאלב קידנעטש .טייז רערעדנַא רעד ןיא טעשזדנָאלברַאּפ --

 ףיוא .ןפורעגּפָא ךיז ריאמ טָאה -- ןינע רעסיורג ַא זיא ןעשזדנָאלב --

 סָאװ םעד בילוצ -- רעטרעוו יד ןלייצ לָאז רע יװ ,ךעלעמַאּפ טדערעג ןפוא ןייז

 .ךיא בעל ,טעשזדנָאלברַאפ בָאה ךיא

 ױזַא יווװ ,םיא טלייצרעד .ןערעב טימ סעומש ַא ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה רע

 יד סיוא רע טדיימ סָאד זַא ,טסווװעג טשינ ןיײלַא ןוא טעשזדנָאלברַאפ טָאה רע

 ."סע-סע;

 םעד ןסיררַאפ .ןָאטעג גָאז ַא הרש טָאה -- ןרָאװעג זיא סע ןייש יו --

 .ןירַא םינּפ ןיא ךיילג ןעירב יז לָאז ןוז יד ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ ,ּפָאק
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 טינ ץלַא הרובד ךָאנ זיא - ןָאטּפָא טשינ זדנוא טניוו רעד רָאנ לָאז --

 .רעטעוװ ןטימ רעכיז ןעוועג

 זיא סָאװ ,ןעייש רַאפ טרעפטנערַאפ יכדרמ ךיז טָאה -- טינ ןָאק ךיא --

 ַאזַא ייב ךָאנ ןוא שיט ַא ייב ץיז ךיא זַא -- לזעלג ַא טימ םיא וצ ןענַאטשעגוצ

 ןיש .רעגַאל ןיא קערש רעד ןוא רעגנוה םעד ןגעוו ךיז טכַארט ,ןקידבוט-םוי

 .ןעיירפַאב טינ ןופרעד ךיז ןָאק ךיא ןוא קעװַא ןרָאי ליפ ױזַא

 ענייד רַאפ ןגירקעג טסָאה וד סָאו ,ןייב ןקיצומש םעד וטסקנעדעג --

 ? יכדרמ ,ַאה ,ןסָאריּפַאּפ

 .טרעכיורעג טינ ךָאד בָאה ךיא .ָאי ,ונ

 -יילג יירד ףיוא .זדנוא טימ ןלייט ךיז יו טלָאװעג שרעדנַא טינ טסָאה --

 .קירעגנוה יווװ ייא ,ייא .ןעוװעג רימ ןענייז קירעגנוה ןוא .ןלייטעצ םיקלח עכ

 רעדעי טָאה .ןכָארבעצ ןוא םיא ןיא טקַאהעג וטסָאה ןעיּפ ַא ףיוא ןייטש ַא טימ

 .טימרעד טקיװקעג ךיז ןבָאה רימ יוװ ,יוא .קלח ןייז טגָאנעג

 -רַאפ טלכיימשעגוצ .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ טרעהעג טָאה יכדרמ

 ךיז חוכ םעד טַאהעג טָאה רע זַא ,גנונָאמרעד יד ןעוועג םיא זיא טוג .טמעש

 ןייב ןטימ ןקיײש וצ

 .לטעטש ןופ תוישעמ טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה שיט גערב ןרעדנַא םייב

 .ןעגנונָאמרעד ןיא ןגיוצעגניירַא ךיז

 טנעה יד טימ ,םיוב-ןשרַאק ןרעטנוא טרעדנוזעגּפָא ןסעזעג זיא הנח

 .ינק יד ןעמונעגמורַא

 .טכַאמעג ליטש ןעמעלַא טָאה ןלייצרעד סריאמ

 :קעװַא ןוא ןענרעל סָאד ןזָאל שורּפ רעד םהרבא בר טגעלפ קיטיירפ --

 .רעטרעוו יד קידנלייצ יו ךעלעמַאּפ טדערעג רע טָאה - שרדמ-תיב ןופ ןייג

 -רעד ייס רעדניק ייס רע טָאה ,סַאג-רעּפעט רעד ךרוד ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו

 ַא טימ .ןעוועג םינּפ-תרדה ַא ."ןגרָאמטוג, םעד ןגָארטעגנגעקטנַא ענעסקַאװ

 ןטרָאג סרעזעלג םעד ךורב ךרוד .רעטלכיימשעצ ַא דימת .דרָאב רעסייוו רעגנַאל

 .לָאט םוצ ןײגּפָארַא ןטרָאד ןופ ןוא עקנָאל רעד וצ ןעמענרַאפ ךיז רע טגעלפ

 לַאװק רעקידלדורּפש ,רענייר ַאזַא .לַאװק םייב ןבילבעג רע זיא גנַאל ןעהעש

 -ַאמ סָאד ןגעלפ ןיהַא .רעסַאװ עטוג ,עקַאמשעג ַא .ןגָאלשעגכרוד ןטרָאד טָאה

 .ײט-תבש ףיוא רעסַאװ ךָאנ רעדניק ערעייז ןקיש סעמ

 ןוא זָארג ןפיוא ןעיצסיוא ךיז ,סעלָאּפ יד ןבייהרַאפ טגעלפ םהרבא בר

 -סעווש רעניילק ןיימ טימ .סרעמע עלופ יד ןעיצסױרַא ,ןּפעשסיוא דניק ןדעי רַאפ

 טגעלפ רעמע ןופ טפלעה ַא רָאנ .ןעוועג סעקישזוּפַארַאק ךָאנ .ןייג ךיא געלפ לרעט

 .ןבעג זדנוא םהרבא בר

 ןגָארטרעד סע ןײלַא -- ןעלכיימש רע טגעלפ -- קַאיל ַא ףיוא גונעג ---

 ןטלַאה רימ יוװ ןקוקכָאנ ,ןיטש ןביילב רע טגעלפ רענעדירפוצ ַא .לגרעב ןזיב

 רימ זַא ןוא .ןעורּפָא ךיז ןלעטש רימ יו .לטנעה ןטייז עדייב ןופ רעמע םעד

 ,קעװַא ןיוש ןרָאי לפיוו .לַאװק םוצ קירוצ קעװַא רע זיא ,רעטייוו ןעגנַאגעג ןענייז

 ,םינּפ ןייז ףיוא דיירפ יד רעטציא ךָאנ עז'כ ןוא ךרודַא ןיוש סמונהיג לפיוו

 ?טקידנערַאפ טָאה רע ױזַא יװ ןסיוו ךָאד ריא טליוו
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 -עג טשינ ןטעבעג ךיז הרובד טָאה - ןדער טשינ םעד ןגעוו רימָאל --

 .החמש יד ןרעטשרַאפ טלָאװ

 -עגנײרַא ךיוא םיא ןמחנ זיא --תבש ברע ןגעװ ןיוש טדער ןעמ זַא --

 יַאּפ טָאה רימ טימ סָאװ ,סעּפע ןלייצרעד ךייא ךיא לעװ -- דייר יד ןיא ןלַאפ

 .לטעטש ןיא זדנוא ייב ,טריס

 ךס ַא .ןסעגרַאפ .טינ ךיא קנעדעג ,ןסייהעג ןבָאה ןשטנעמ יד ױזַא יוו ---

 -עמייל ַא ,לביטש ןיילק ַא :ןגיוא יד רַאפ רעבָא סע עז ךיא .ןסעגרַאפ ןכַאז

 -עגמורַא טרָאד ךיז טָאה עלעדיימ ַא סעּפע .זיוהריפ סיורג רָאג ַא .ליד רענ

 ךיא געלפ ,רדח ןכָאנ ,קיטיירפ .ענעדיי יד טוג ךיא קנעדעג רקיע רעד .טיירד

 יז ךיא בָאה קיטיירפ ןדעי .קיש טגעלפ עמַאמ יד סָאװ ,תולח ןעגנערב ריא

 .ןגָארטעג ןיהַא

 ןענמחנ וצ ןקוק עדייב ,ןערעב טימ סעומש ריא רעביא טסייר הרש

 .רעטנענ וצ ךיז טקור יז .קירעגינ טרעװ הנח ךיוא

 השעמ-תעּב ןוא רימ ייב תולח יד ןעמענ קידנעטש יז טגעלפ דוסב --

 געלפ ךיא ךיוא .קינייו ךיא בָאה ןענַאטשרַאפ .טייקטיור ַא טימ ךיז ןסיגַאב

 .םיהַא ןפױלטנַא רעטמעשרַאפ ַא ןוא ןגיוא יד ןזָאלּפָארַא

 טימ טקעמשעג טָאה סע ןענַאװ ןופ ,ןכש םייב ,ףיוה ןקיאייברעד ןפיוא

 טימ ןענייז רעניה ענעקַארשרעד .טנוה ַא טליבעצ ךיז טָאה ,זָארג ןטעסָאקעג

 ףןיהַא טקוקרַאפ עלַא ךיז ןבָאה .טױלּפ ןפיוא ןעגנורּפשעג ײרעקַאװק ַא

 ןביוהעגנָא דלַאב ןעמ טָאה - רעטייו לייצרעד ,יכדרמ לייצרעד --

 .ןטעב

 ,לייצרעד -

 סע זיא יצ ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ טינ סייוו ךיא ,לָאמ ןייא זיא ,ָאי-

 ,רָאנ ךיז ןָאמרעד ךיא ?ןעקנעדעג רעטציא סע ךיא ןָאק ?ןעוועג קיטיירפ-ץרוק

 סעּפע עמַאמ יד טָאה ,ןענװַאד ןײגוצסױרַא ןעוועג טיירג עלַא ןיוש ןענייז רימ

 .טגרָאזַאב רעייז ןרָאװעג ןענייז עדייב ןוא ןטַאט םעד ןָאטעג גָאז ַא טייהרעליטש

 טוט ןיא יװ ױזַא - טנעה יד ןכָארבעג עמַאמ יד טָאה -- ?ןסעגרַאפ;

 ."ןסעגרַאפ

 תונעט וליפא טַאהעג .תולח יד טימ טקישעגקעװַא ךימ טָאה ןעמ .ץרוק

 -רעביא .ןפָאלעג רעקידלוש ַא ךיא ןיב .טנָאמרעד טשינ בָאה ךיא סָאװ ,רימ וצ

 -נוט רעד ןיא ןיײרַא .סיפ עכיילג ייוצ טַאהעג ךָאנ .טױלּפ םעד ןעגנורּפשעג

 -החונמ יד ןגיוא יד רַאפ עז ךיא ! ןדיי .רענייק ָאטשינ ,ןפע ךיא .זיוהריפ רעלעק

 טימ טּפָארּפעגנָא לביטש עצנַאג סָאד .ןטרָאד טייקידתבש יד ,טייקליטש עקיד

 טײרּפשרַאפ ,טכיל עקידנענערב יד ןגעקטנַא .ךוטשיט סייוו ַא שיט ןפיוא .תבש

 ןיב ,ריא טניימ לפיוו .רעיוא ןַא ןיא יוװ ,זיא ליטש ןוא .תולח רעביא לכוטשיט א

 רעדמערפ ַא ייא ןײילַא ןייז סָאד ןקַארשעג ךימ טָאה סע ? ןעוועג טלַא ךיא

 ךיילג ךיז טלָאװעג ןוא .ןלַאפעגנייא רימ זיא ,ןפָאלעג טסיזמוא ןיב ךיא ..בוטש

 ןלעפעג טעװ סָאד יצ רעכיז ןעוועג טשינ רעבָא ךיא ןיב .קירוצ ןעמענרַאפ

 ןוא יד ןבעל תולח יד ןגײלקעװַא לע ךיא ,רימ ךיא רעלק .ןעמַאמ-עטַאט

 ןרעטנוא .רענייטש עזרעד ןוא לכוטשיט סָאד ףיוא בייה .וצ ייג ךיא .רוטּפ

 .רענייטש עיורג עטושּפ ייווצ ןגיל לכוטשיט
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 יז זיא טָא .טרָא סָאד טייב יז יו טשינ טליפ יז .רעביפ ןיא יו טרעה הנח

 טגנערטשעגנָא .םיא ןָא טרַאּפשעגנָא ךיז .םיוב ןטנעָאנ רָאג םוצ ןכָארקרעד ןיוש

 .ןענמחנ ףיוא יז טקוק

 יד טּפַאכעג .יײז טקעדעגוצ .תולח יד טגײלעגקעװַא ךיג בָאה ךיא --

 ַא ףיוא ץעגרע ייז ןפרָאװעגקעװַא .הפרש ַא ןופ יװ ןפָאלטנַא ןוא רענייטש

 רענייק שטָאכ טָאה יצ ,דחפ רעשרעדניק רעד טגָאיעג ךימ טָאה סע .ןטרָאג

 .ןָאטעגּפָא בָאה ךיא סָאװ ,ןעזעג טשינ

 .טסָארפ ַא ןיא יװ ךיז טעשטרָאק הנח

 .עמַאמ ןיימ ,טכַארטעגסױא טשינ טָאה יז --

 ןעלצנור סָאד ןשרעהַאב לי ,ּפָארַא ןוא ןעלסקַא יד זיב טנעה עריא טריפ יז

 .טיוה ריא ןופ ךיז

 יעייש ןָא ךיז טפור -- טריסַאּפ טָאה זדנוא ייב ןוא ---

 .טװ יא יז .טשינרָאג רעמ רעבָא ןױוש טרעה הנח

 -בעה עטַאט רעד ,סעקשזורטס טימ טגיײלַאב זיא עגָאלדָאּפ עצנַאג יד...

 עקיטנַאקריפ ,עניילק לופ ןָא טפרַאװ .טגעז .טּפַאלק רע .רעטערב טעוועיל

 טיצ קירב ןרעטנוא .קירב ַא ,זױה ַא טימרעד טיוב .ייז טביילק יז .ךעלצעלק

 .ךייט ַא - סעקשזורטס עגנַאל יז

 ? רעטעּפש ןוא

 .סעקישָאק עטלַא ןפרָאװעגנָא םיא ףיוא .זיוהריפ ןיא טייטש טַאטשרַאװ רעד...

 .טשינ טעברַא עטַאט רעד .טיורק ןלעטש וצ עלעלייק ַא ,רעמע רעטרעווַאשזרַאפ ַא

 עמַאמ יד טיײזרַאפ .קינייו ָאד זיא ןסע וצ .םיורג ןוא קידייל סיוא טעז בוטש יד

 ."הנויח, יד סע טפור יז .בוטש ןרעטניה ,לדנטרעג עניילק סָאד

 רעד זַא ,טנוזעג ןייז לָאז עטַאט רעד זַא ,טָאג ייב רָאנ טעב יז .עמַאמ ןיימ

 יד ןבעג ןיוש טעװ עקירעביא סָאד .טיורב ןקישוצ זדנוא לָאז םלוע לש ונובר

 סעקרעגוא יד ףייר ןרעוװ סע ןעוו ןוא .עלעביצ ַא ,לכעטער ַא ,לרעמ ַא ."הנויח;

 ."ןקידניזרַאפ וצ טשינ רָאנ, ןיוש זיא

 טרעוו בוטש יד .שרדמ-תיב ןיא לָאמַא .םייה רעד ןיא טציז עטַאט רעד...

 ,ךיז ןליּפש םוצ ןענייז סָאװ ,ךעלצעלק עקיטנַאקריפ יד וליפא .רעקידייל ץלַא

 זיוהריפ ןיא לרעטצנעפ ןפיוא .ייז טנערברַאפ עמַאמ יד .זייווכעלסיב ןדניוװשרַאפ

 יז ןשיווצ ,גרעב יד ןענייז יז .טימרעד ןליּפש ךיוא ךיז ןעמ ןָאק .רענייטש ןגיל

 .ךעלדנעּפש טימ טמױצעגמורַא "הנויח, ַא לכייט ןרעטניה ,לכייט ַא

 קירוצ ייז טגייל ןוא וצ עמַאמ יד יז טמענ -- "רענייטש יד טשינ רָאנ;

 .עלייק ןיא טיורק יד ןסערּפוצוצ ייז ףרַאד יז .ענייר ןענייז יז .לרעטצנעפ ןפיוא

 עטַאלג ,עטקיטכעליײקרַאפ עכלעזַא .יד אקווד .רעבָא ןקָאל רענייטש יד .

 ןלַארטש יד ךיז ןעיצ ,לבייש םעניילק םעד ךרוד טנייש ןוז יד ןעוו .ייז ןענייז

 ןעשטשילב רעטניוו .רילָאק רעייז ייז ןטייב .ייז ףיוא ךיילג ,םידעפ עקיביוטש ןיא

 ? רעבליז יז ןופ טכַאמעג ןוא ןעוועג איבנה והילא זיא רשפא .רעבליז יוװ ייז

 זַא ,טגָאז עמַאמ יד .רעגניפ יד ןכעטש .ייז ןעירב ,ןָא ייז ןעמ טריר רעבָא םיוק

 טכַאנ עדעי טעמכ רע זיא רעמוז .רע טמוק למיה ןופ .והילא רע טמוק םעד ץָארט

 ןטלָאװ ןוא .ןסנירג יד ןסקַאװעג ױזַא טשינ ןטלָאװ שרעדנַא ."הנויח, רעד ףיוא

 ?ןקעמש ױזַא טנָאקעג סעקרעגוא יד



 155 םַאר החונמ

 ןירַא טשינ ךָאד זיא איבנה והילא ןעוו ,סורדרַאפ ריא טוג טקנעדעג הנח

 ףיוא טרַאװעג ױזַא ןבָאה עלַא ןוא ןפָא ןעוועג זיא ריט יד תעב .סוכ ןייז וצ חסּפ

 סנקלָאװ יד ןופ טזָאלעגּפָארַא ךיז .טנעָאנ רָאג זיא רע זַא ,יז טָאה טסווועג ןוא .םיא

 .סעקרעגוא יד רעמוז ןסקַאװ סע ווו ,טייב רעד וצ ךיילג ."הנויח רעד ףיוא

 ןַאמערָא ןַא טפערט'ס .ץעמע ךיז טזייוו סע ןטלעז .קיטעמוא זיא בוטש ןיא ...

 םינּפ ןופ רילָאק סעמַאמ רעד .טנַאה יד סיוא טקערטש .ריט ןיא ןיירַא ךיז טלעטש
 טמענ לקנעש ןופ .לכיטזָאנ ןיא טייּפש ,טסוה רע .ןטַאט ןפיוא טקוק יז .ךיז טייב
 רע .ןדמערפ םעד טגנַאלרעד ןוא ץענעּפ ַא ּפָא טדיינש ,טיורב לקיטש ַא סױרַא יז

 ץעז ַא טוט .זייב רע זיא .טשינ יז טָאה הטורּפ ןייק .הטורּפ ַא טעב .טשינ ליוו

 ןַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ איבנה והילא זַא ,עמַאמ יד ,טגָאז יז .ריט רעד טימ
 .ןזייב ַא רַאפ ךיז טכַאמ .ןענעקרעד םיא לָאז ןעמ אמתסמ טשינ רע ליװ .ןַאמערָא

 .ןײגקעװַא ןייז ךָאנ רעבָא יז טביילב קירעיורט ױזַא

 זַא טליפ ןמחנ .טײקטכַארטרַאפ ריא ןיא יז טעז --- ןיוש זיא ןמחנ יורג יו
 .ריא סע טלמוטעצ עלייוו ַא .ךיז ןענעגעגַאב ןקילב ערעייז .םיא ףיוא טקוק יז
 ןמחנ .טכַאל הרש .ךיוה טדער ןעמ .קידעבעל זיא םלוע רעד .ךיז םורַא טקוק יז

 זיא רע ,טדער רענעי סָאװ טרעה ,ןיכדרמ וצ ךיז ןגיובעגנָא .טקוקעגקעװַא טָאה

 םייב םיא טפור יז ךיז טכַאד ריא .ןענמחנ וצ יז טקוק רעדיוװ .יכדרמ קיטעמוא

 .טשינ טרעה רע ןוא ןעמָאנ

 רַאפ טרַאה .סעקרעגוא יד טכַארבעג ןיוש טָאה עמַאמ יד .טעּפש זיא סע...

 -שלש וצ ערעשירפ סָאװ ןבָאה לָאז עטַאט רעד .סיוא ייז יז טסייר ןשטנעבטכיל

 ןבעל לטיורב ץרַאװש ַא .לכוטשיט ןרעטנוא תולח ןיוש ןגיל שיט ןפיוא .תודועס

 ןרעטנוא טשטנעב .ןגיוא יד טלעטשרַאפ טכיל יד ייב עמַאמ יד .לטסעמ-ץלַאז

 .לַאש ןקידנגנעהּפָארַא

 ןייז ןיא לטנעה ןיימ טלַאה עטַאט רעד .יירד עלַא .ןענוװַאד ןופ ןעייג רימ...

 עמַאמ יד .שודיק טכַאמ ."םכילע-םולש, עטַאט רעד טגניז בוטש ןיא .עינָאלד

 טקעד ,אצומה טכַאמ רע .ּפָארַא טשינ ןגיוא יד םיא ןופ טמענ ,ךיילב רעייז זיא

 עטַאט רעד טקוק עגר ַא .שטיווק םענדָאמ ַא סױרַא טזָאל יז ןוא תולח יד ּפָא

 טפיול ענעגָארטעצ ַא .הכרב יד רע טקידנערַאפ קידנרעטיצ ,ליומ ןּפָא ןַא טימ

 יּפָא סָאד טּפַאט יז .קירוצ עטמַאלפעצ ַא טמוק ,זיוהריפ ןיא סױרַא עמַאמ יד

 ןוא הכרב ַא טכַאמ .טלייטעגוצ ריא טָאה עטַאט רעד סָאװ ,הלח לקיטש ןטינשעג

 .ליומ םוצ סע יז טגָארט קיטכיזרָאפ רָאג ,רעכיז טשינ

 רעמ עקַאט ןענייז רענייטש יד .עמַאמ ןיימ ,טכַארטעגסױא טשינ טָאה יז

 .ןדנווושרַאפ ןענייז ייז .ןעועג טשינ לרעטצנעפ םעד ףיוא

 סעקרעטיינ רעד האל הרש ןופ .קעװַא עטַאט רעד ךיוא זיא רָאי םענעי ןיא

 -תיב םוצ טריפעגּפָא ןטַאט םעד טָאה ןעמ יװ ,טקוקעגכָאנ יז טָאה ,רעטצנעפ

 רעטעּפש רָאי עכעלטע טָאה ןעמ רעכלעוו ךרוד ,סַאג רעבלעז רעד טימ .םלוע

 יד ןופ טנעָאנ ױזַא זיא סָאװ ,סַאג-םלוע-תיב רעד ךרוד .ָאטעג ןיא עלַא ןבירטעג

 .רעבירג

 ןטלַאהעג ריא בָאה ךיא -- הנח טעז -- ןעגנַאגעג זיא עמַאמ ןיימ קיאור יװ

 ביולג ,דניק ןיימ ןעמוק טעװ רע, .טסיירטעג ךימ טָאה יז ,ןוא םערָא ןרעטנוא

 ."טשינ טקיטעּפשרַאפ רע .סנ ןטימ ןעמוק רע ןָאק עגר רעטצעל רעד ןיא .םיא

 ? סנ סעמַאמ ןיימ סע ךיא ןיב
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 רעמ גנַאל ןיוש .איבנה והילא ןופ ןעוועג טלָאמעד ןיוש ךיא ןיב טייוו ױזַא

 ךימ טוװרּפעג ץלַא ךָאנ טסָאה ,ערעייט עמַאמ ,וד ןוא .טרַאװעג טשינ םיא ףיוא

 ַא זיא רע ױזַא יו טלייצרעד לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ .םיא טימ ןטעברעביא

 טרעכיזרַאפ .תולח טכַאמעג רענייטש ןופ ןוא בוטש ןיא זדנוא ייב ןעוועג קיטיירפ

 היכז יד טַאהעג טָאה סָאװ ,םעד ףיוא זַא ןוא .ןסעגעג ייז בָאה ןײלַא ךיא זַא ,רימ

 ...וד ןוא .ןבָאה טשינ הטילש ןייק לווייט רעד ןָאק ,איבנה והילא ןופ הלח ןסע וצ

 ריא טימ טשינ ןפורעגסיוא םעצולּפ הנח טָאה רערעייט ןמחנ ...ןמחנ --

 טסָאה וד סָאװ רענייטש סעמַאמ ןיימ ..רענייטש ערעזדנוא ןענייז סָאד - לוק

 ! תולח סאיבנה והילא ףיוא ןטיברַאפ

 ןָאטעג רעק ַא עלַא ךיז ןבָאה עטשַאררעביא .טרעהעגפיוא טָאה למוט רעד

 ,ןהנח ףיוא טקוקעג רע טָאה רענערָאלרַאפ ַא .ןרָאװעג ךיילב זיא ןמחנ .ריא וצ

 ןטעינַארעג ןייז קידנטלַאהנָא גנולצולּפ .ןהנח ףיוא רעדיוו ןוא ךיז םורַא עלַא ףיוא

 .שיט ןבעל ןופ ןקורסױרַא ךיז ןעמונעג ,סופ

 .הרובד טּפַאכעג ךיז טָאה עטשרע יד

 ! םייחל עקַאט ךָאד זיא --

 .ךעלזעלג יד ןבייהעג ןעמ טָאה - - ! םייחל --

 ןייז ףיוא טײקטלַארטשעצ ַאזַא ןוא ןָאטעג גָאז ַא יכדרמ טָאה - החמש ַא --

 .ןעזעג טשינ גנַאל ןיוש ןעמ טָאה םינּפ

 -דלַאװ הקבר ןופ םינָאדװעסּפ ,םֵאר החונמ
 ַא רעטָאפ רעד .לטעשז ןיא ןריובעג .ןַאמ
 לוש-סקלָאפ רעשידיי ַא ןיא טנרעלעג .רפוס
 -ליוו ןיא "רַאנימעס-רערעל ןשידיי , ןיא ןוא
 ןיא טקישרַאפ ןרָאװעג המחלמ רעד תעב .ענ
 קירוצ 1946 ןיא .דנַאברַאפנטַאר ןופ ןופצ
 -רעד סלַא טעברַאעג וו ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעג
 ןייטשנעטכיל לארשי , רעשזדָאל ןיא ןירעיצ
 .ןירַאּפ ןיא 1948 רָאי םענופ ."םייה-רעדניק
 רעירפ -- ןירערעל-שידיי סלַא טקיטפעשַאב
 -ַאּפ ןפיוא סנטצעל ןוא ןלוש-בָאגוצ יד ןיא
 ןביײירש ןביוהעגנָא .טעטיסרעווינוא רעזיר
 -ויבעד .זירַאּפ ןיא המחלמ רעד ךָאנ טשרע
 -גַארפ ַא טימ "עמיטש רעזנוא , ןיא טריט
 -ַאב טָאה סַאװ ,"ןטניװ,, ךוב םענופ טנעמ
 -ןלעװַאנ, ַא ןיא ןײרּפ ןטשרע םעד ןעמוק
 -ייוװ ,, :רעכיב יירד ןבעגעגסױרַא ."סרוקנַאק
 טָאה סָאװ -- 'ןטניװ, ,"טקַארט ןופ רעט
 -ַאהביל ןופ זײרּפ-ושַאטַאּפָא , םעד ןעמוקַאב
 רעד םורַא, ןוא "דנָאפ-רוטַארעטיל רעב
 יד ןיא טעברַאעגטימ .ןלעווָאנ ,"עברעוו
 -וצ יד  ,"טייק ענעדלָאג יד, : ןלַאנרושז
 רעזדנוא , ,"םויק רעזדנוא ,, ,"הביבס,, ,"טפנוק
 -ייצ ענעדישרַאפ ןיא ךיוא יװ ."טייקינייא
 -טימ .טלעװ רעשידיי רעד רעביא ןעגנוט
 7 -על , :סעבַאגסיוא-רעכיב יד ןיא טקילײטַאב
 קי עעג = ,"לטעשז סקנּפ , -- 1954 ,"ךוב-רוכזי רער
 רעטערש .ז :טנכייצעג 1970 "ךוב-לבוי במָאלָאג םהרבא, -- 7



 (םַאדרעטסמַא) סקופ .ל

 ןגעוו ענריטס ןופ טנירַאב רעשידנעלַאה א

 ?ארשי לאינד 'איכנ,, ןשיאיכצ יתנש
 יד זַא ,ןייז וצ גישמ טשינ שממ גָאט וצ טנייה ןשטנעמ זדנוא רַאפ זיא'ס

 ידע ןסייהעג טלָאמעד טָאה יז -- טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא הכולמ עשידנעלָאה

 לכה :ךס עריא טימ זיא - ?ןצניװָארּפ ןביז עטקינייארַאפ יד ןופ קילבוּפער

 .טכַאמטלעװ ַא ןעוװעג רעניווװנייא ןָאילימ ייווצ

 טפַאשנסיװ ןוא טסנוק ,עירטסודניא ,רחסימ ןטילבעצ ןופ טדערעגּפָא ןיוש

 -עקָא ןוא םימי עלַא ףיוא ןגָארטעג ךיז ןפיש עריא ןבָאה ,דנַאל םענעגייא ןיא

 ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל ןופ ןגערב עטנַאקַאבמוא ,עטייוו ןגָאלשעגנָא ,ןענַא

 .ךעלייקדרע טעמכ ןצנַאג ןפיוא ןעמַאטש ןוא רעקלעפ טימ רהסימ ןבירטעג ןוא

 טפָא טעדנירגעג רעדנעלַאה יד ןבָאה ,טסווװַאבליצ ןוא שיגרענע רעייז

 ןערטנעצ וליפא טעטש עסיוװעג ןיא ןוא ןרוטנעגַא-סלדנַאה ןוא סעינָאלָאק

 ףיוא טלדנַאהרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,תורוחס ןופ טרָאּפסקע ןוא טרָאּפמיא רַאפ

 ןרעטנעצ עכלעזַא ןיא .רעדנעל עדמערפ ןיא ןובשח סנרעדנַא יצ םענעגייא

 ןעגנוטערטרַאפ ערַאלוסנָאק טַאהעג ךיוא ייז ןבָאה

 זיא ,בַאטשסָאמ-טלעװ ןיא רחסימ .ַאזַא רַאפ גנוטייל ןוא וויטַאיציניא יד

 טזָאלעג ןבָאה סָאװ ,?סעינַאּפמָאק-סלדנַאה, ג"א יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג

 ןופ ןטיבעג יד ךיז ןשיװצ טליטעגנייא ןוא סעליטָאלּפ עסיורג ןעיובסיוא

 .תונוכ ןוא סערעטניא רעייז ןופ קיגנעהּפָא ,ןתמ-אשמ

 -כעמ יד ןופ ייוצ טנעקַאב עטכישעג רעשידנעלָאה רעד ןיא ןענייז ױזַא

 רעדנעל יד רַאפ יד ןוא חרזימ ןטייו ןרַאפ יד ,סעינַאּפמָאק-סלדנַאה עקיט

 -טנַאװעל ןרַאפ עינַאּפמָאק , ןסייהעג ךיוא טָאה יז יװ רעדָא ,חרזימ ןטנעָאנ ןופ

 .?לדנַאה

 ַא רעד ןופ רעטנעצ  ַאזַא רענייא ןעוועג עקַאט זיא ענרימס טָאטש יד

 רעד בילוצ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טנעקַאב ךיוא זיא סָאװ ,עינַאּפמָאק

 -יצכעז יד ןיא טליּפשעג טָאה הליהק פעקיטרָאד יד סָאװ ,לָאר רערעייהעגמוא

 "יחישמ ס'יבצ-יתבש ןופ םוקפיוא ןתעב טרעדנוהרָאי ןטנצעביז ןופ ןרָאי רעק

 .גנוגעווַאב רעש

 -נעלָאה ,רערַאלוסנָאק רעדעי ייב זַא ,ןסיוו וצ ךיוא יאדכ רשפא זיא'ס

 ,רעכעלטסייג ַא טלעטשעגנָא ןעוװעג זיא דנַאלסיױא ןיא גנוטערטרַאפ רעשיד

 :חא יד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רעקידיײרּפ רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא ךעלטנייוועג

 רעד ןיא טײלסדנַאל ענייז ןופ ןטױנ עקיטסיײג ןוא עזעיגילער יד רַאפ תויר

 .דמערפ

 -סלדנַאה ַא ןופ רעייטשרָאפ עכעלטסייג יד ייס ,עכעלטלעוו יד ייס ,עדייב

 םיתב-ילעב ערעייז ךעלריפסיוא ןטכירַאב וצ בוח םעד טַאהעג ןבָאה עינַאּפמָאק

 יעלַא ןוא ץלַא ןגעוו --עינַאּפמָאק רעייז ןופ ןרָאטקעריד יד ה"ד ,דנַאלָאה ןיא

 ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוו ןוא ,רחסימ וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןעמ

 יַאר ןכעלטפירש ,ןעיונעג ַא ןקיש טזומעג ךיוא ןבָאה ייז .זיירק םענעגייא
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 ןבָאה ייז ווו ,טָאטש רעדָא דנַאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םעד ןופ טרָאּפ

 .קיטעט ןעװעג ןוא טבעלעג

 רעכעלטסייג רעד ןבירשעגנָא טָאה ,לשמל ,טכירַאב ןכעלריפסיוא ַאזַא

 ךיוא ןוא טָאטש רעד ןיא ןשינעעשעג יד חוכמ ענרימס ןופ ןענוק סַאמָאט

 -ַאב-יבצ יתבש רעד םורַא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,טעטש ערעדנַא ןיא

 ןיא םַאדרעטסמַא ןיא לכיב ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טקורדעגּפָא זיא רע .גנוגעוו

 חישמ רעייז ןופ ןדיי יד ןופ ןעגנוטרַאװרעד עלטייא יד, .ט .ד .א 1669 רָאי

 תורוקמ עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא גָאט וצ טנייה זיב זיא ןוא "יבצ יתבש

 -ואג ןייז םורַא זיורבפיוא םעד ןוא יבצ יתבש ןופ עטכישעג יד ןביירש םייב

 ןײגַאב טשינ ךיז ןָאק רעקירָאטסיה רעטסנרע ןַא ןכלעוו ןָא ,גנוגעווַאב-הל

 -נָאק ,רעשידנעלָאה רעד ןופ ןלייט עסיוועג רַאפ טליג עקיבלעז סָאד

 עשיכולמ ענעדיישרַאפ ןיא טיהעגפיוא זיא סָאװ ,ץנעדנַאּפסערָאק רערַאלוס

 .ןויכרַא עלַאּפיצינומ יצ

 ןשידנעלָאה ןופ ןבירשעגנָא ווירב ַא ןגעוו דייר יד ןייז עקַאט טעװ ָאד

 ןופ ןרָאטקעריד יד וצ (0.1.46 406064166) עיּפשָאה .י .ד ענרימס ןיא לוסנָאק

 ַא ןגעו טליײצרעד רע וו ,1702 רעבמעצעד ןט-30 םעד לדנַאה-טנַאװעל

 -פומ ןוא תו תוא טימ ןָא טגָאז ןוא טָאטש ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה סָאװ ,"איבנ;

 .עג -- טניימ ןעמ יװ - טשינ זיא סָאװ ,יבצ יתבש ןופ רעקקירוצ םעד םית

 הלגתנ בורקב טעװ ןוא ליה ַא ןיא ץעגרע סיוא ךיז טלַאהַאב רָאנ ,ןברַאטש

 ןעװעג זיא "איבנ; םעד ןופ ןעמָאנ רעד .קלָאפ ןייז ןזיילרעד וצ ידכ ןרעוו

 ןתואיבנ ןוא תורושב ענייז זַא ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ ןוא ;לארשי לאינד

 ,טניימ סָאד !טױט ס'יבצ יתבש ךָאנ רָאי קיסיירד רעכעה ןיוש רע טגנערב
 -פיוא עקיטלַאװעג יד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רוד ַא וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה רע זַא

 רָאי ןיא טקנוּפכױה ריא טימ גנוגעווַאב-הלואג רעד בילוצ ןדיי ייב גנורעדור

 .טנעקעג טשינ ןױוש 6

 "איבנ, ןגעװ קידנדייר ,ןעװעג טיהעגּפָא גונעג טשינ רימ ןטלָאװ ךָאד
 רעד ןופ ?שינעייווכָאנ; טרָאס ַא ןגעוו יו ,ןצכעוט ענייז ןוא לארשי לאינד

 .גנוגעווַאב -יבצ יתבש

 רעטסערג ,רעטנעקרענָא רעד -  םולש םושרג קפס ןָא זיא טכערעג

 ןעגנוניישרעד עלַא ןופ ךיילגוצ ןוא קיטסימ רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא יקב

 -נָא ןייז ןוא יבצ יתבש ןופ טיקכעלנעזרעּפ רעטריצילּפמָאק ױזַא רעד םורַא

 ןיא ןדיי ןשיװצ ןעגנומיטש יד ןגעװ טּפשמ ןוא טריזילַאנַא רע ןעוו -- גנַאה

 -יהק ערעדנַא ליפ ןוא ענרימס רַאפ תמא ךיוא רעכיז זיא סָאד ןוא) עילַאטיא

 :טרעדנוהרָאי ןטנצכַא בײהנָא ןיא (תול

 עילַאטיא זיא (1666) יבצ יתבש ןופ ךיז ןדמשּפָא ןכָאנ רָאי קיסיירד,

 ילטק, ןייק ןעוװעג טשינ ןענייז ייז ןוא .רעגנעהנָא ענייז טימ ןעוועג לופ

 טָאה סע .רוד רעייז ןופ לגיּפש רעד ,םינבר ןוא םימכח ידימלת רָאנ ,"ס'ינק

 ,ןביולג ןטגַאװעג םעד ָא טָא ,הנומא רעיײז ןליוהרַאפ וצ ןבעגעגנייא ייז ךיז

 ןעוו ןוא .לאוג ןופ אפוג ןבעל םעניא הריתס רעד ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ

 ךיז טָאה ,'שינעטלעהַאב , ןייז ןופ רעקקירוצ ןכיג ַא ףיוא גנונעפָאה רעייז

 ,טײצ רעד ןופ ףיול ןיא ןסעגרַאפ סָאד ןבָאה ,גנושיױטנַא ןַא טימ טזָאלעגסיוא

 ךעלסיבוצ זיא יױוזַא ןוא .טסווװעג ָאי ןופרעד ךָאנ רשפא ןבָאה סָאװ ,ייז ךיוא



 159 טקופ .ל

 ןדיי ענעטיהעגּפָא ,םינבר עמורפ ןופ דליב עטשלעפעג סָאד ןעמוקעגפיוא

 טהװרּפעג ןבָאה סָאװ ,טייל-רקפה לפייה ןיילק ַא ןוא טייז ןייא ןופ םימש יארי

 -עדנַא רעד ןופ הרות יד ןוא המואה-דובכ םעד ןכעוושרַאפ ןוא ןבָארגרעטנוא

 טריטיצ) ."סרעשרָאפ עשידיי יד טריפרַאפ טָאה דליב סָאד ןוא .טייז רער

 'ר יאתבשה לש ויתומולח ,םולש םושרג :ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא

 לש ודימלת יזנכשא יכדרמ 'ר לש תומולחה סקנּפ רבד לע .יזנכשא יכדרמ

 .(60) ס יז .ץ"רחת תנש ,ןקוש 'צוה ,םילשורי .וגיוור םהרבא 'ר

 -נָאק רעטנעקַאב ןיוש זדנוא רעד זַא ,קרעמַאב ךָאנ ךיא לי ףוסל

 -עג ךיוא טלַאהניא ןכיילג טעמכ ַא טימ ווירב ַא טָאה עיּפשָאה עד .י .ד לוס

 .רעּפיק טכערבזייכ דנַאלָאה ןיא דניירפ ןטנרעלעג ןייז וצ 1703 רָאי ןיא ןבירש

 -ַאב קַאשז רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארּפ ,רעטמירַאב רעד טָאה ווירב ַא םעד

 -ַאב ךיז 1685 רָאי ןיא טנַאנ ןופ טקידע םעד ןפורּפָא ןכָאנ טָאה סָאװ ,שזַאנ

 עטכישעג עטנכייצעגסיוא ןייז ןבירשעגנָא .א .צ ָאד ןוא דנַאלָאה ןיא טצעז

 ,עטכישעג רעשידיי ןייז ןופ עגַאלפיוא רעטייוצ רעד ןיא טקורדעגּפָא ,ןדִיי ןופ

 רעד ןיא) .793 788 'ז 9 דנַאב ןיא 1716 רָאי ןיא גַאה ןעד ןיא ןענישרעד

 .(ךָארּפש רעשיזיוצנַארפ

 וויכרא ןשיכולמ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עיּפשָאה עד .י .ד ןופ ווירב רעד

 שידיי ןיא טשטייטרַאפ ,גַאה ןיא

 .א .א ףחשימ טנאוועל ןופ והאפקעהידז ןבשה יו וצ

 ןרעה עקידוועעזסיורָאפ רעייז ןוא עגולק ,עטרעּפכַאעג ,עלעדייא

 ןוא עלעדייא - ךייא טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טלָאװעג טשינ בָאה ךיא

 זַא ,רָאי םענעגנַאגרַאפ ַא םעד ןופ ףוס םוצ ןייז וצ עידומ - ןרעה עטרעּפכַאעג

 רעטשרעבייא רעד ,ידַאק רעד ןענַאד ןופ טָאה ,קירק םישדח יירד ךרעב טימ

 טָאה סָאװ ,ןדיי ןסיוועג ַא טגָאיעגסױרַא ,טָאטש רעד ןופ לשומ ןוא רעטכיר

 :חמ טייזעג ןוא תועידי עקידהנושמ טײרּפשרַאפ עיצַאנ רעשידיי רעד ןשיווצ

 יו -- זיא סָאװ ,יבצ יתבש רעריפרַאפ ןוא ,חישמ ןטשרמולכמ ןגעוו ןתקול

 ,חישמ רעשידיי רעד יוו ןטערטעגפיוא רָאי 27 יצ 26 רַאפ - טסייו רעדעי

 ,רעשרעה ןקיטלָאמעד ןופ לעפַאב ַא ףיוא ףוסל ןוא רענעמלוסומ ןרָאװעג ךָאנרעד

 זיא סָאד) .טּפעקעג ןרָאװעג ןטרעפ םעד דמחומ רעסייק ןַאטלוס ןשיקרעט םעד

 רעטנָאמרעדנביױא רעד .(.פ .ל טיוט ןכעלריטַאנ ַא ןברָאטשעג זיא'ר .קיטכיר טשינ

 טניז טָאטש רעזדנוא ןיא טניוװעג טָאה ,לארשי לאינד זיא ןעמָאנ סנעמעוו ,דיי

 -ימיא רָאנ ,בר רעדָא םכח ןייק ןעוועג טשינ ,תמא ןַא סָאװ ,זיא ןוא רָאי ןביז

 יד ןיא העידי ַא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא טסייה סָאד ,ןובנ ןפור ןדיי ןעמעוו רעצ

 .םירפס עקילייה

 ץעגרע סיוא ךיז טלַאהַאב ןוא ךָאנ טבעל יבצ יתבש זַא ,זיא הרושב ןייז

 ןייז טלופרַאפ ןלעװ סע זיב ןביילברַאפ רע טעװ טרָאד .טרָא ןגרָאברַאפ ַא ןיא

 האובנ רעד טיול ,שינעטלעהַאב טשרמולכמ ןייז ןופ רָאי קיצרעפ ןוא ףניפ יד

 ןבעגוצ ייז וצ ךָאנ טעװ ןעמ זַא ה"ד ,געט 1290 יד ןגעוו (12 :11--12) לאינד ןיא

 ןייז ןזיילרעד ןוא ןקעלּפטנַא ךיז לָאז רע ידכ ,טײהנגרָאברַאפ ןייז ןופ ןרָאי יד

 .טנַאה רעקרַאטש ַא טימ קלָאפ

 םיא ןעמ טעז ,ןתואיבנ ענייז ןופ טייקיטכיר יד ןזייוווצפיוא ידכ ןוא

 ןעוו ,טייהנגעלעג רערעדנַא ןַא ייב רעדָא ןסע ןכָאנ ףכית שיט ןופ ןייטשפיוא
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 לסיב ַא ּפָא יז ןופ ךיז טקור ,ןשטנעמ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןייז טגעלפ רע

 : שיאערבעה ןיא םר לוקב תובהלתה רעקיטלַאװעג טימ סיוא טיירש ןוא

 טָאה בייל ןיימ ןוא טרעהעג בָאה ךיא ,(16 ,3 קוקבח) ינטב זגרתו יתעמש
 .((שאוהי טיול) .טרעטיצעג
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 :מורַא יד ןופ ּפֶא ךיז טקור ןוא רעטרעוװ עקיזָאד יד סיוא טיירש רע תעב

 רעד ןיא - ךיז טכוד סע יו -- םיא רעטניה ןעמ טעז ,ןשטנעמ עקידנעייטש

 טגעװַאב סָאװ ,ליונק ןקידרעייפ ַא ,זיא ןעמ ווו ,רעמיצ ןופ ללח ןיא יצ טפול

 םלוע םוצ םינּפ ןטימ סיוא רעדיוו ךיז טיירד רע זיב ;םיא טימ ךיילגוצ ךיז

 רע טפור ךיז ןעיירדסיוא םייב .ליונק רעקידנטכייל רעד טדניװשרַאפ ןַאד ןוא

 : רעטרעװ עקידנגלָאפ יד שיאערבעה ןיא סיוא רעדיוו

 406. 10 םיליהת ;18 ,15 תומש) .דעו םלועל ךולמי 'ד .ךלכ 'ד .ךלמ ד

 ןקידרעייפ ןימ ןקיבלעז םעד ןעמ טעז טסורב ןייז ףיוא טקוק ןעמ זַא ןוא

 תודוקנ יד טימ תויתוא עשיאערבעה ןיא ןעמָאנ ןטסקיליײה סטָאג ןופ ץנַאלגּפָא

 .עטשרע סלַא טדניוװשרַאפ גנוניישרעד ָא יד .ןיורק ַא ייז רעביא ןוא

 ךָאנ ,קפס ןָא ,טקעװרעד סָאװ ,ערעדנַא ןַא טמוק יײרעכַאמצנוק רעד ךָאנ

 .ןעניוטשרעד רעמ

 יו גנַאל ןוא טיירב יױזַא ריּפַאּפ קיטש ַא ןדיינשסיוא ןצימיא טסייה רע

 רעדָא ליו רע סָאװ ןביירש ףיורעד טזָאל ןוא ךַאלפטנַאה עטקערטשעגסיוא ןַא

 ריּפַאּפ סָאד טלקיװ רע .עגַארפ ַא םתס יצ ךורּפש ַא ,ןויער ןפיוא םיא טמוק

 קידנגָאז טשינ טנַאה ןייז ןיא טייצ עצנַאג יד סע טלַאה ,סע טלגיזרַאפ ,ףיונוצ

 לָאז הבושת יד זַא ןַאד טקריװ רע .ןבירשעגפיוא טָאה רע רעטרעוװ ערעסָאװו

 ןענעפע םייב ןעניפעג טשרע יז לָאז ןעמ ןוא בתכ ןטעמתחרַאפ ןיא ןעמוקרָאפ
 שרעדנַא .טלגיזרַאפ ןביילב לָאז ריּפאּפ סָאד זַא ,ןליוו ןייז זיא סע .ריּפַאּפ סָאד

 .ןזייװַאב טשינ ןצנוק ענייז רע ליװ

 -נַאג ,ך"נת ןופ ןטינשּפָא ךס ַא ןענעיילוצריפ רע טלעפַאב ,ןָאטעגּפָא סָאד

 יד רע טנעייל לָאמלײט .םיקוסּפ לָאצ עסיוועג ַא יצ םיליהת ךעלטיּפַאק עצ

 ףוסל .ןבירשעגפיוא ןענייז ייז יו רדס ןטיול לָאמ יירד ,ייווצ ןטינשּפָא עבלעז

 -תחרַאּפ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעטרעוװו עקיבלעז יד טגָאז רע יװ ןעמ טרעה

 .ןבירשעג ןענייז ייז יו רדס ןטיול ,בתכ ןטעמ

 עטקערטשעגסיוא ןוא למיה םוצ ןגױא עטצָאלגרַאפ טימ רע טוט סָאד

 ,"ךרי, טרָאװ עשיאערבעה סָאד ןדיירסיוא םיא ןעמ טרעה ךָאנרעד .סמערָא

 ןטעמתחרַאפ ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ תויתוא ךיוא יװ ,ןלַאפעג זיא סע טיײטַאב סָאװ

 ןיא סָאװ ,תוא ןטנַאמרעד םעד ןוא "דריק דנַאנַאכָאנ קידנרזחרעביא ,ריּפַאּפ

 ,בתכ

 ןשיוװצ ןיא טליפרעד ריּפַאּפ סָאד טנַאה ןייז ןיא טלַאה סָאװ ,רעדיו רעד
 רעדָא ןגיוצעג טנַאה ןייז ןופ סע טלָאװ רעצימיא ךיילג ,ןעגנורירביוו עסיוועג

 .טּפטטשעגניײירַא בתכ ןיא ךיז טלָאװ תוא רעטדערעגסױרַא רעד יװ

 ,תויתוא עלַא רדס ןטיול ןירעד טניפעג ןוא ריּפַאּפ סָאד ןַאד טנפע ןעמ
 ,רעטרעוו יד ןופ תויתוא-ביײהנָא יד ןענייז סָאד ןוא .טדערעגסיורַא טָאה רע סָאװ
 ןופ .א .ה .ל .ה .ל .ב תויתוא יד ןענייז לשמל ױזַא .הבושת יד ןטלַאהטנַא סָאװ

 רעפטנע ןַא (ךנזא טה יתנובתל הבישקה יתמכחל ינב) 1 קוסּפ 5 לטיּפַאק ,ילשמ
 -רַאפ עלַא ךיז ןעמוקַאב ןפוא םעד ףיוא .ךורּפש יצ עגַארפ רעטלעטשעג ַא ףיוא
 םעיינ םענופ ןזייװַאב יד ןעײטשַאב תואצמה טרָאס םעד ןופ .תובושת עטגנַאל
 ןייז ןשיוצ רעגנעהנָא ךס ַא טָאה רע סָאװרַאפ הביס יד ךיוא זיא סָאד .איבנ
 ןוא םינבר ךיוא ָאד ןענייז סע ןעמעװ ןשיװצ ,טָאטש ןיא ָאד םַאטש םענעגייא
 ,אפור ַא ,ָאזָאדרַאק לאפר לאכימ םהרבא ןעמָאנ ןטימ דיי רענעעזעגנָא רעד
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 -ייא ןעוועג זיא ָאזָאדרַאק לאכימ והרבא) .(אטערק} ַאידנַאק ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא

 ןסיורג ַא טַאהעג ןוא גנוגעווַאב-יבצ-יתבש רעד ןופ ןליײז-טּפיוה יד ןופ רענ

 רעקנעד רעפרַאש ַא ןעװעג ךיוא זיא רע .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא גנַאהנָא

 סָאװ ,קרעוװ ענעדיישרַאפ ןבירשעגנָא ןוא טיבעג ןשיּפָאזָאליפ-שיגָאלָאעט ןפיוא

 .(.פ .ל .די-בתכ ןיא ןבילבעג עלַא טעמכ ןענייז

 טוט סָאװ ,תמא-איבנ סלַא (לארשי לאינד) ןָא רע טייג ןדיי יד ןשיווצ

 ןצנוק עצרַאװש ןופ חוכ ןטימ טסייה סָאד ,ףושיכ ןופ ףליה רעד טימ טשינרָאג

 .שדוקה-חור טימ רָאנ

 ,ןביולג סָאװ ,ןשטנעמ ןענייז םינימאמ עלַא זַא ,ןסיו ןעמ ףרַאד ךיוא

 ָאד ןענייז עכלעזַא .ןרעוו הלגתנ יינספיוא טעוװ ןוא ךָאנ טבעל יבצ יתבש וזַא

 -מעצעד ןטס-26 םעד קידבוטמוי רעייז רָאי סעדעי ןרעייפ ייז .ךס ַא ןַאהרַאפ

 -ונ ןשיקרעט ןטיול םיא ןפור ןוא החמש רעסיורג טימ גָאט-ןריובעג ןייז רעב

 -לוס ַאװיװ : קידנעיירש סרעכעב עלופ טימ ךיוא ןלעבוי ייז .יבצ ןַאטלוס חס

 ןיא רעבָא ענרימס ןיא עקַאט ןריובעג רע זיא טייקכעלקריוו ןיא) .יבצ ןַאט

 -ןביוא ןטימ ןינע רעצנַאג רעד (.פ .ל שדוח טסוגיוא ה"ד) (1626) ו"ּפש באב העשת

 ןבילבעג רָאי עכעלטע גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיװצ זיא איבנ ןטנָאמרעד

 ןתקולחמ ןכָארבעגסױא רעבָא ןענייז ,קירק טייצ רעצרוק ַא טימ .ןליוהרַאפ

 ףיוא ןבָאה רענגעק יד .טסוװרעד ןופרעד ךיז טָאה ןעמ ןוא ןיילַא ייז ןשיווצ

 ןזָאלרַאפ וצ רעכַאמנצנוק םעד ןעגניווצ לָאז ןעמ זַא ,טלעוּפעג ןפוא ןגולק ַא

 -רעט םעד ה"ד ,ידאק םעד ןלָאצַאב טזומעג ןבָאה רעגנעהנָא ענייז .טָאטש יד

 ,םוכס ןרעסערג ליפ םעד טָאטשנָא רעלאטנבייל 275 ןופ ףָארטש ַא טפוש ןשיק

 ןעמענ איבנ םעד לָאז רע זַא ,ידאק ןטנָאמרעד םעד ןטָאבעגנָא ןבָאה ייז סָאװ

 ,(ןָאטּפױא ץלַא טלעג טימ ןעמ ןָאק ןקרעט יד ייב ָאד םגה) ;ץוש ןייז רעטנוא

 .ןָאט וצ סָאד טגעוװרעד טשינ ךיז ףיוה ןרַאפ ארומ בילוצ טפוש רעד טָאה

 ןַאמײה סענַאהָאי רעקידיירּפ רעזדנוא סָאװ ,תועידי עלַא ןענייז סָאד טָא

 רע .ןריטרָאּפַאר רימ ןוא ןעמוקַאב טנָאקעג ךַאז רעד ןיא השקב ןיימ ףיוא טָאה

 טנעקַאב זיא ןוא טריסַאּפ טָאה ץלַא סָאד תעב טָאטש ןיא ןעוועג טשינ זיא ןיײלַא

 -נגעלעג יד טַאהעג טשינ ןוא העיסנ ַא ףיוא ןעוועג טלָאמעד זיא רע .ןרָאװעג

 -סױרַא ןענָאק וצ ידכ ,ןגייצרעביא וצ םעד ןגעוו ךיז ןגיוא ענעגייא טימ טייה

 -ַאב וצ ונייהד ,ןוט וצ ןעוװעג העדב זיא רע יװ ױזַא טּפשמ םענעגייא ןַא ןגָארט

 רעסיוועג ַא ןיא טציא ךיז טניפעג סָאװ ,איבנ ןשידיי ,ןטשרמולכמ םעד ןכוז

 לוונייב רעד ווו ,סימרעה ךייט םייב סָאװ ַאיזענגַאמ לָאט ןיא ַאנַאסַאק טָאטש

 -קירוצ ךיז בורקב (איבנ רעד) טעװ ,קיטכיר זיא העידי רעזדנוא ביוא .טסקַאװ

 םישדח סקעז ןיא טעװ ידאק רעקיטניה רעד יו םעד ךָאנ טָאטש ןיא ןרעק

 .ןעקנַאדּפָא םורַא

 ןגײלּפָא טשרעביל התע-תעל ליװ טנַאקידערּפ רעטנָאמרעדנבױא רעד

 עלעדייא ,ךייא קיסַאּפ רַאפ טלַאה רעבָא ךיא .טכירַאב םעד ןופ ןענעמתח סָאד

 ןיז וצ עידומ םענעבירשַאב ןביוא ןגעוו סיורָאפ ןיא ,ןרעה עטרעּפכַאעג ןוא

 האנה ַא ןופרעד טעװ ריא זַא ןוא ןלייוורַאפ ךייא טעװ סָאד זַא ,ןעיורטרַאפ ןיא

 .ןבָאה

 עג ןוא ,עלעדייא עניימ ,רעניד רעקירעדינ רעייא ךיא ביילברַאפ טימרעד

 עיּפשַאה עד .י .ד ןרעה עטרעּפכַא

 .1702 רעבמעצעד ןט-20 םעד ענרימס
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 רעד ןיא עטכישעג רעשידיי ןוא שיאער
 -רַאפ 1922 ןיא ."ינומכחת,, רעשילַאק
 -וא יד ןיא טרידוטש ןוא ןלױּפ טזָאל
 ןוא לסירב ,יסנַאנ ןופ ןטעטיסרעווינ
 זיב בשות ַא ןבילבעג וװ ,םַאדרעטסמַא
 לטיט-רעטקָאד ןעמוקַאב 1940 .טניײה
 ןופ .רוטַארעטיל ןוא עיּפָאסָאליפ ןופ
 -יסרעווינוא ןופ רַאקעטַאילביב ,46
 ןוא "יאנַאילַאטנעזָאר, קעטָאילביב-טעט
 רַאי ןשימעדַאקַא םענופ ןבױהעגנָא
 רעשיאערבעה רַאפ רַאטקעל ,65--564
 ןופ עטכישעג ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש
 -עד .רוטַארעטיל רעשידיי ןוא שידיי
 רעשילַאק , ןיא ןלעװָאנ טימ טריטויב
 ןופ ךורבסיוא ןזיב טקורדעג ,"ןבעל
 -רַאװ) "ריעצה-רמושה , ןיא המחלמ רעד
 סָאװ ,'רעטעלב עשיגלעב , ןוא (עש
 טָאה ןייטשרעבליז שיניב שודק רעד
 ַא ךיז המחלמ רעד ךָאנ .טריטקַאדער
 רעשידיײ-טלַא רעד טימ ןבעגעגּפָא ךס
 -טנפערַאפ ןוא ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל
 -בושח יד ןיא ןעייסע עקיטכיו טכעל
 ןבעגעגסױרַא .סעבַאגסױא עשידיי עטס
 ןיא -- קרעוװ עקיטכיו ייר עצנַאג ַא
 .א"א שטייד ,שילגנע ,שידנעלָאה ,שידיי
 : שידנעלָאה ןיא שידיי ןופ טצעזרעביא

 ""רעטייווצ רעד ןושמש ,, -= דנַאמלעה .ה ,שילַאק ןיא ןריובעג ,סקופ ביל
 ןופ עטכישעג יד , סרעגנַאמ קיציא ןוא ןופ .החּפשמ רעשינבר ַא ןיא ןלױּפ
 -ער ,1967 טניז ."ָאװרעבָא אבא לאומש וצ עביל ַא ןעמונעגרעביא רעטָאפ
 טפירש-רָאיבלַאה רעד ןופ רָאטקַאד -רַאפ 1929 ןיא .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש
 רעד ןגעוװו ,?ַאנַאילַאטנעזַאר = ַאידוטס, -מיג עשיאערבעה-שילױוּפ ַא טקידנע
 .דנַאלָאה ןיא ןדיי ןופ עטכישעג -בעה ןופ רערעל ןעוועג רעטעּפש .עיזַאנ

 ויכרַא רעזנוא ןופ

 1956 ןיא והא ןיו תשפ שש אשי שא שי שדי אט ריש ףערטנעמַאזוצ

 ,ןעטיווארה לחה ,רעטלַאװ ?רעפ 71 ןיװעל םקושמ .סטכעװ ןופ - שש ןש

 ,שט"והרַאה .מ .רד ,.רעשטהק רעש 27 קינקאק .א ,העענילק (ש קעקנעופ יהוה

 יא השמש ,רעלדנשהנהאק -' .עבאק תקפר 221 רשנש'מ ףשו .שש רוה ךשװ

 ליז אטארעצ .ב ,ןַאמדלַאװ .מ ,שטיוװעקנַאמָאד .ל ,דנַארנעכייא .ל ,ליז סעלעכדרָאמ



 רעדיל עפאק הק בר

 ןעלטיח יד וצ ?טיח ַא ךָאנ

 קנא וט אוא יה ק ןשיטכ'?ל םעד

 ,ןברא וצ טלעוו רעד רַאפ השורי ןייד טזָאלעג טסָאה וד

 .טלעצעגכוב םעניילק ןיא ןבעל ןייד טגנערבעגניײרַא טסָאה

 - ןבראפ עינַאפמיפ א ןיא ןרעטש ןייד ץלַא טקיטכיל סע

 . טלעוו יד ץלא ךיז טרענ סע ,םערוט-הלכ ןסיז ןייד ןופ

 הרוש רעדעי א ןיא ןײרַא טולב ןיימ טשיור סע יוװ ,ייוו

 ןעלמוטעצ ןיימש ַא ןוא ןייז סעילטעּפ ןענָאק תורוש ןוא
 הרוכנ ןוא השודק ןופ ןרעייפ יד ןבילבעג - זיולב ןבנקכשג

 .ןעלמיה יד וצ למיה א ךָאנ -- ,הּפוח ןייד ךיור ןופ ןוא

 ננולעטשסיוא רעדלינ ַא ףיוא
 טנייה ןעקנורטעגנָא ךימ בָאה'כ

 ,ןברַאּפ ןופ םי א טימ

 ,הסוכ ןייא ךימ טָאה טרוכישעגנַא רָאנ

 ןומענ נָאלש א טָאה ןירגננונפאה ַא

 ,ןברַאש ןיימ וצ

 ! זיא'ס סיורנ יו --- ןוא טקנוּפ ןייא רָאנ

 עמריוורַאפ א ןענַאטשעג ןיב'כ

 ןרילָאק יד ןעקנורטעג ןוא

 ןטערטרָאּפ ףיוא תומשנ ןופ

 ,עטריסערדסיוא לזדנעּפ ַא טימ

 עטברַאפענסױרַא ך"נת ןופ רעדליב

 ,םיחרוא יד םימ וניבא םהרבא

 ןסקאװַאב לגילפ טימ לעמעג 8

 ,רעליּפש-םירוּפ ןוא

 -- הכלמה-רתסא ןוא

 ןקלָאװ רעקידנעלב ַא

 ! ןסקַאלש עשיכ"נת ןופ
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 ,קיטַאלג ןלַאפ ןלייזטכיל יד

 .לַארטש ַא ךָאנ ,לַארטש ַא

 - ,ןיילק םיצולּפ רעװ ךיא רָאנ

 .לַאװַאנרַאק-ןברַאפ ןיא קנופ ַא

 םיוא טסקַאװ ,טָא ןֹוא
 רעגניפ רעטבילרַאּפ ןיימ

 םיױרַא רימ ןופ טדער'פ ןוא

 רענניווצַאב רעטרעטסײנַאב ַא

 ןמענ גערפ א ךיא בָאה - ? לפיוו

 .רעטסיימ םעד
 ןעלכיימש ןייצ ענייז
 . רעמסיינ ןופ ןײשּפַא ןַא טימ

 ,אברדא .,ָאי ,רעדליב ץלַא,

 ,ןיינ -- ? סָאד טָא רָאנ

 *! אבה-םלוע ןיימ טשינ 0 קרַאפ ךיא

 2 הה

 ,גָאט רעקיטכיל ,ָא

 ,סעקשזעטס עלַא ּפָא לקיוו

 .ןענַאמוט עלַא ףיוא סייר

 געוו ַא סיוא קיטכיל

 !שטנעמ וצ ,שטנעמ ןופ

 זדנוא רַאפ ףיוא שיור

 םולש ןופ הרושב יד

 ;דרע רעכיא

 ענינַאב םעד ןָא זדנוא וט

 .קיביײא ףיוא לָאמ ןייא לָאז

 ןעיײּפשסיױא שטנעמ

 ,האנש יד

 ןאקלווו א םיוא טייּפש'ס יו

 ! רעייפ ןייז

 ,שטנעמ-טָאג

 ,טלעוו יד ןטעלּנּפָא ףלעה

 מלודעצ טגנירּפש סָאװ
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 תומא דלד ןיא

 ,החיצר ןופ

 ,המקנ ן

 .טומייוו ןופ

 יז ןעדוסנא ף

 תוכלמ םעד טימ

 ! טומסיורג רעקידעמַאמ ןופ

 = = רת

 ןנערבכ יד טסייר סָאװ

 ,ןּפיל עניימ ןופ

 ןעמומש סָאװ

 גנוציילפרַאפ ןיא

 לטארד ַאטימ
 ,הבוה יד

 סם רע

 ,סרעביוש עדנָאלב ייוו

 ?ךעקמויב :2ירפ יו

 - דיר ןופ רעטנָאלּפ א ןפראוו
 . יײװַאז-םערוטש ַא

 ,ןּפינק ,רעטרעוו

 ןרעקַא
 .ןֿפיל ריפ עמוטש ןשיווצ
 טנָאלש טרָאװ ַא

 ,גערבנּפיל םוצ

 ;ךייט רעטכַאקעצ ַא יו

 םנעה יד רעטנוא סָאד ןּפַאּכ
 םיוא ןעלזיּפש ןוא

 ,טפול רעד ןיא

 ,ךכײצ א

 םילגָארעיה ןלַאּפ
 בע לדניווש ַא

 ןעלקעה'ס ןוא
 4 = וי ןפ ןוא ףױרַא



 עּפָאק הקבר

 ,ןגיױא ךיז ןסעכ םע
 ,טנעה ןקיטסַאה
 ץעגניפ ךיז ןפמארק
 ןעננירפש סרעדעפגנורּפש

 ?הכהה יז

 - .גנוי רע
 רעטכעלעג רערוכיש א

 ןַאנַארוה ןעמוטש םעד טליק

 קסעטָארג רעמוטש א

 - רעגניצ ענעקָאלגנַא

 ןייש ןענעז עדייב ןוא

 יי גייווש סָאד יו

 -עג ,עשרַאװ ןיא ןריובעג ,עּפַאק הקבר
 רָאי ןיא .19231 ןיא ךיירקנַארפ ןייק ןעמוק
 עסערּפ רעזירַאּפ רעד ןיא טריטויבעד 9
 עיינ, רעד ןיא טקורדעג ,ןעגנולייצרעד טימ
 -נוא,, ןוא ?טרָאװ-רעטעברַא , ןיא ,"עסערּפ
 ,"טפנוקוצ, ,"םויק, .,"טרַאװ רע

 -יל ךוב טשרע ריא טניישרעד 1951 ןיא
 ַא -- 1959 ןיא ;"טייקליטש ןופ ױט, :רעד
 ןיא ."ףבעל יײנ .ַא, :ןעגנולייצרעד ךוב
 ןיימ ןיא ןרעטש . :רעדיל דנַאב ַא -- 1
 ,"ןעגנַאלק ןוא ןרילָאק , --- 1967 ןיא ."ביוש
 .(ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק רַאפ רעדיל)

 ענעדישרַאפ ןיא טקורד ןוא טקורדעג
 ,"םויק רעזנוא , רעזירַאּפ ןיא : סעבַאגסיוא
 -יטש-רעטעברַא עיירפ , ,"עקירפַא-םורד,, ןיא
 ךַאנַאמלַא ןיא ,"ןייז, לַאנרושז ןיא ,"עמ
 , טפירש-רָאי לטרעפ) ,"ןובשח , ןיא ,ישידיי,
 -שי, ןיא ,(סעלעשזדנַא סָאל ןיא טניישרעד
 .א"א "טפנוקוצ,, ןיא ,"עמיטש-לאר

 -ןעיורפ ןגעוו ייסע ןרעסערג ַא ןבירשעגנָא
 .רעכיב ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןוא סנירעטכיד
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 ןייש ףס וי

 טכנוק סלַאנַאש ןופ טלעוו רעניוצ רעד ןיא
 עשידיי סָאד זַא. ,יקסוװוָאנַארג רעדנַאסקעלַא רעסישזער ןופ גנוטּפױהַאב יד

 ,טייקנייש רעקיטכיל ןופ לכיה ַא ,ןײמעגלַא ןיא רעטַאעט לכ םדוק זיא רעטַאעט

 רעשידיי רעד ןיא טשטנעבעג טרעוו הליפת יד ּוװ ,טייקשירעפעש רעלעיּפיצנירּפ

 .רעטַאעט שידיי וצ יוװ שידִיי ןיא רעטַאעט וצ רעטנעָאנ ןעוועג זיא ,*ךַארּפש

 ןעמ וװ ,עידוטס רעגרוברעטעּפ רעד ןיא ןווװרּפ עטשרע ענייז ךָאנ ןיוש

 "רמת ןוא ןונמאג ס'שַא םולש ,"עדנילב יד, סקנילרעטעמ טריפעגפיוא טָאה

 סָאװ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ יקסװָאנַארג טָאה ."ַאטסָאקַא לאירוא, סווָאקצוג ןוא

 .םערָאפ ןוא טלַאהניא רעלַאנָאיצַאנ זיא ןעגנולעטשרָאפ ייווצ עטצעל יד טלעפ סע

 עטשרע יד תעב ןעגנוכוז ןֹוא ןטנעמירעּפסקע עשירעפעש ןופ טַאטלוזער ןיא

 יקסװָאנַארג טמוק ,רעליּפשיױש עשיטסַאיזוטנע עגנוי טימ טעברַא ןייז ןופ ןרָאי

 סָאד ךיז ןיא ןטפעהַאב ףרַאדַאב ,רעטַאעט שידיי ןרעדָאמ זַא ,ריפסיוא םוצ

 םרָאפ עשידיי שיפיצעּפס ַא ןעניפעג וצ ןָא .עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיאעּפָאריײא

 םָארטש םענײמעגלַא ןיא ןצלעמשניײרַא ךיז רעטַאעט רענעפַאשעג -יינ ןייז טעוו

 רעיורג רעד ןיא ןדניוושרַאפ ןוא ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןרעטַאעט רעטרעדנוה ןופ

 .הגרדמ רעכעלטינשכרוד ַא ןופ טײקידעכָאװ

 סָאד ןעניפעג וצ זיא ,יקסװָאנַארג דיי ןטרילימיסַא-בלַאה םעד רַאפ רעבָא

 ,סעיצידַארט עשידיי טימ ןוא רבע ןשידיי טימ ןדנובעג זיא סָאװ ,עלַאנָאיצַאנ

 .עבַאגפיוא ערעווש רָאג זיב ַא ןעוועג ,ליּפש-םירוּפ ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי ןטימ

 ןשידיי ןקיטרַאנגייא ןופ ,ץנַאט ןוא הניגנ רעשידיי רעד ןופ טייוו ןעוועג זיא רע

 .שובלמ ןוא טסעשז

 עשידיי רעגרוברעטעּפ יד ןריפוצרעביא טמיטשַאב טרעוו 1920 רָאי ןיא

 -רעמַאק ןשידיי רעװקסָאמ ןיא יז ןעלדנַאורַאפ וצ ידכ ,עװקסָאמ ןייק עידוטס

 ,םעד טימ סלעָאכימ ןוא יקסװָאנַארג ךיז ןפערט רָאי ןבלעז םעניא .רעטַאעט

 .לַאגַאש קרַאמ ,רעלָאמ ןטנַאקַאב טלָאמעד ןיוש

 קידלרוג ַא טרעוװ םיא טימ גנופערט יד ןוא ןלַאגַאש ןעניפעגסיוא סָאד

 -ליפ ןיא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןופ עטכישעג רעד ןיא שינעעשעג

 טסנוק ןייז ןופ טיײקיטרַאנגײא רעד ןגעוו ןוא רעטַאעט ןגעוו ןסעומש עקילָאצ

 -ַאמ לַָאנָאיצַאנ ַא ןפַאש וצ ןבערטש רעייז ןיא .ןרעדנַא םעד רענייא ןענעקרעד

 סעמַאזניימעג ךס ַא .ךַארּפש עקידתופתושב ַא ייז ןעניפעג ,רעטַאעט שידיי ןרעד

 .םיורט רעייז ןוא ןטכַארט רעייז טקינייארַאפ

 סָאװ ,רעלטסניק םעד ןלַאגַאש ןיא טקעלּפטנַא יקסוװָאנַארג רעדנַאסקעלַא

 עקידתובהלתה יד וצ עיטַאּפמיס ַא טליפרעד לָאגַאש ךיוא .טכוזעג ױזַא טָאה רע

 רעד ןרעוװ וצ גנודַאלניײא יד ןָא טמענ ןוא רעטַאעט ןשידיי םעיינ ַא ןופ רעיוב

 רעטשרע רעד רַאפ סעיצַארָאקעד ןוא ןעמויטסָאק יד ןופ רענעכייצ-רעלטסניק

 בײהנַָא םעד טקרעמעגנַא טָאה רעטַאעט רעשידיי רעד רעכלעוו טימ גנוריפפיוא
 .עװקסָאמ ןיא ןבעל שירעפעש ןייז ןוז

 -ערט ץיימ, :יקסוװָאנַארג רעטנוא טכיירטש .,געווסנבעל ןייז קידנביײרשַאב

 ַא טליפשעג טָאה יז .גנוטיידַאב רעסיורג ַא ןופ ןעוועג זיא ןלַאגַאש טימ גנופ

 רעטַאעט ןופ געוו ןקידרעטייוו םעד ןיא לָאר עקיטכיוו
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 -ןטעיוװָאס ןופ טָאטשטּפױה רעיינ רעד ןיא ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפרעבירַא ןטימ

 רעטסקידנריפ ןוא רעטסקיטכיו רעד רעטַאעט ס'יקסווָאנַארג טרעוו ,דנַאברַאפ

 .דנַאלסור ןיא ןרעטַאעט עשידיי ערעדנַא יד ןשיווצ

 קיצניינ ןופ ןינב-רעטַאעט םעניילק ַא תושר ןייז ןיא רע טמוקַאב בייהנָא ןיא

 ןוא ןסערעד טשינ ןופ ןעגנוגנידַאב ערעװש יד ףיא טקוקעג טשינ .רעצעלּפ

 -כעט רעקירעהעג רעד ןָא ,עדייבעג רעטצייהעג-טכעלש ַא ןיא ,ןפָאלשרעד טשינ

 יד ןטיירגוצ ןופ טעברַא יד ןָא טייג ,גנוטכױלַאב ןוא גנוטכירנייא-עניב רעשינ

 ."טנווָא-םכילע-םולש ַא, :ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ גנוריפפיוא עטשרע

 רעשידיי רעטריטנַאלַאט רעד ךיז טזייװַאב סעבָארּפ יד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עד ןעניקסוז טימ .ןיקסוז ןימינב שזעיװעינָאּפ טָאטש רעשיווטיל רעד ןופ רוחב

 ןיא .רעליּפשיוש עטסקיאעפ ןוא עטסעב ענייז ןופ םענייא רעטַאעט רעד טרעבָאר

 ןעמענ ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ךיז ןעיצרַאפ סָאװ ,סעבָארּפ עכעלגעט יד

 ימלַאגָאר .יינ ,ןיטשּפע ,םיױבטָאר הרש .ןַאמיײיטש ,ןיקסוז ,סלעָאכימ :ליײטנַא

 ,טרָאװ ךעלטיא טפרַאש יקסוָאנַארג רעכעלדימרעדמוא רעד .דנַא ןוא ַאווָאקנימ

 יד טכַארטרַאפ סָאװ ,ןורחא רָאטיזָאּפמָאק רעד טציז ןבענרעד .גנוגעוװַאב עכעלטיא

 .גנולעטשרָאפ רעד ןופ קיזומ

 :לַאגַאש קרַאמ ןרעדנַא ןשיווצ ,טנָאמרעד רימ וצ ווירב ַא ןיא

 ןביוהעגנָא רימ רַאפ ךיז טָאה יז .עטכישעג עטלַא ןַא ןיוש זיא סָאד ,ָאי;

 ךימ ןטעברַאפ ןעמוקעג זיא עידוטס ןייז טימ יקסווָאנַארג ןעוו ,קסבעטיוו ןיא ךָאנ

 ןוא רעליש "ענירג; ןעוװעג ךָאנ ןענעז ערעדנַא ןוא סלעָאכימ .עװקסָאמ ןייק

 .ליטס סיקסװַאלסינַאטס ןיא לסיב ַא ןוא סדרַאהנייר ןיא ןעוועג ְךָאֵנ זיא ץלַא

 -סוז ןוא ןסלעָאכימ טימ טצעדניײרפַאב ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא

 ."שביל רעייז טַאהעג ,טריריּפסניא ייז רשפא ןוא ,ערעדנַא ןוא ןעניק

 -יקסווַאלסינַאטס ןוא -דרַאהנייר ןיא ןעוועג זיא'ס זַא טנָאמרעד לַאגַאש קרַאמ

 -ײשַאב ןטימ טקידנערַאפ רע ןוא .רענעגייא רעד טלעפעג טָאה'ס רעבָא ,ליטס

 ."עביל רעייז טַאהעג ,טריריּפסניא ייז ךיא בָאה רשפאק :גָאז םענעד

 ענייא ןעוועג זיא עיצַאריּפסניא עקיזָאד יד זַא ,רָאלק ןרעװ טעוװ רעטעּפש

 ןּפַאכרַאפ ןלַאגַאש קרַאמ .רעטַאעט ןופ געוו ןרעטייוו ןרַאפ עטסקיטכיוו יד ןופ
 ױזַא םיא טקריוװַאב סע .רעטַאעט ןופ ןליצ יד ןוא תולעּפתה עכעלטנגוי יד

 -רַא רעד ןיא ןערב ןשירעפעש ןצנַאג ןייז טימ ןייא ךיז טסילש רע זַא קרַאטש

 .רעטַאעט םעיינ ןופ טעב

 -םכילע-םולש םעד רעליּפשיוש יד טימ טריטעּפער טָאה יקסווָאנַארג תעב

 -עג ,לַאזרעיושוצ םעניילק ןופ טנעוװ יד ןלָאמַאב לַאגַאש קרַאמ טָאה ,טסקעט

 ןלַאגַאש .ליּפש-םירוּפ ןוא םיורט ןשידיי ,ןבעל שידיי :לזדנעּפ ןייז טימ טפושיכ

 עשימָאק-יגַארט יד ןוא רָאמוה רעד ,ןטלַאטשעג יד ,טלעו יד ןעוועג טנעָאנ ןענעז

 -עג ךרוד ןרערט ענעטלַאהַאבראפ ןופ ,ןדלעה ס'םכילע-םולש ןופ טייקכעלקריוו

 .קסבעטיוו ןייז ןיא טכַאמעגטימ טָאה ,רעלטסניק רעד ,רע סָאװ ץלַא סָאד ,רעטכעל

 טלשוו עשירענָאיזיו יד ןגָארטעגרעביא ךעלטלַאטשעג טָאה לַאגַאש קרַאמ

 רעטבעלעגפיוא ,טסנוק-רעליּפשיױוש רעד ךרוד ,רעד ףיױא רעדליב ענייז ןופ

 ןוא דיירפ רעשיטעָאּפ טימ ןרָאװעג טנײשַאב זיא טנוװָא-םכילע-םולש רעד .עניב

 -ַאב ןוא טסעשז ,שובלמ ןוא םירג רעד ,טכיל סָאד ,סעיצַארָאקעד יד .רעיורט

 -עלָאמ סלַאגַאש טימ עינָאמרַאה ןיא ןעוועג ןענעז ,גנַאלק ןוא טרָאװ ,גנוגעוו

 .גנולַארטשסױא רעשיר
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 -יקסוועשינרעשט ףיוא רעצעלּפ קיצניינ יד טלופרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעיושוצ יד

 טשינ .רעפסָאמטַא רעקיברַאפ ןייז ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג ךיילג ןענעז ,לסעג

 רעד ךיוא רָאנ ,טלעוו-רעביוצ ןייז טימ טבעלַאב ןעוועג ןענעז טנעװ יד זיולב

 טָאה רעיושוצ רעד .טנעוו יד ןופ ןעגנוזעגּפָארַא טָאה ןברַאפ ןופ ללש ַא .ןָאפַאלּפ

 ּוװ ,ליּפש-םירוּפ ןוא לַאװַאנרַאק ןשידיי ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןענופעג ךיז

 ןוא זַאטסקע ןשיטסינָאיסערּפסקע ןַא ןיא ןסירעג ןוא טגעװַאב ךיז טָאה ץלַא

 -ילכ עשידיי ; ןטַאבָארקַא-קריצ ןופ גנוטיילגַאב ןיא ןּפיט-םכילע-םולש :םזימַאניד

 -עצ רעביא :ןעלמיה יד ןיא ליּפש ןטפאגרַאפ רעייז ןיא ןגָארטעג ןרעוו רמז

 -לַאגַאש רעד םעריש םענעסיררַאפ ןייז טימ טבעווש רעכעד עשלטעטש עטמורק

 רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןוא .לדנעמ-םחנמ ס'םכילע-םולש "שטנעמ-טפול ,, רעד ,דיי

 רעד ,רע -- טלעװ רעקידלדורּפש ,רעקידנפיול ,רעקידנעילפ ,רעקידוװעליּפש

 -סינָאיסערּפסקע-קיברַאפ םעד טָא טריסקיפ סָאװ ,ערטילאּפ ןייז טימ ,רעלָאמ

 רעטַאעט ןופ טלעוו יד ,יז זיא סָאד .עיזעָאּפ ןוא ינעשז ןייז ךרוד ,ץנַאלג ןשיט

 רעליּפשיש-ןשטנעמ ןופ עניב ַא זיא ץרא-רודכ רעצנַאג רעד ּוװ ,קּסעטָארג ןוא

 עקיגנַארטיײװצ רעדָא עקיטכיוו ,ערענעלק רעדָא ערעסערג ןליּפש עלַא ּוװ ןוא
 .ןלָאר

 רעד וצ ןביוהרעד ךיילג ךיז רעיושוצ רעקירעגײנ רעד טָאה םורַא ױזַא

 טגערעג ןוא טיירפעג טָאה סָאװ ,טסנוק רעכעלרעה סלַאגַאש ןופ טייקידבוט-םוי

 ןרָאװעג טקרַאטשעג קורדנייא רעד זיא רעמ ךָאנ .םערָאפ ןוא טייקיינ ריא טימ

 עניב רענעטכױלַאב רעד ףיוא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד ןעוו

 עקידמכילע-םולש יד ,רעדליב סלַאגַאש ןופ םַאר רעד ןיא טבעלעגפיוא ןבָאה

 רעד רעטנוא ,טסעשז ןוא ןושל רעייז טימ ,ןדייל ןוא ןדיירפ ערעייז טימ ןדלעה

 טריזיטָאנּפיה יװ ןבילברַאפ זיא רעיושוצ רעד .קיזומ סנורחא ןופ גנוטיײלגַאב

 .טסנוק רעשינָאמרַאה רעד ןופ

 -םכילע-םולש םעד קידנריזילַאנַא ,טסעפ טלעטש סָארפע רעקיטירק רעד

 ַא יו טקריוװעג טָאה טסנוק סלַאגַאש זַא ,רעטַאעט ןשידיי רעװקסָאמ ןיא טנוװָא

 .טקינייארַאפ ןעמעלַא טָאה סָאװ ,טפַארק עשיטענגַאמ

 -עג זיא .ַאװָאקנימ ןוא ןַאמייטש ,ןיקסוז ןוא סלעָאכימ ןופ גלָאפרעד םעד

 .ןלַאגַאש קרַאמ ןעקנַאדרַאפ וצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעוו

 טלייצרעד ןלַאגַאש קרַאמ טימ טעברַאנעמַאװצ רעשירעפעש רעד ןגעוו

 : סלעָאכימ המלש

 .רעמיצ-םירג ןיימ ןיא ןעמוקעג לַאגַאש זיא ערעימערּפ רעד ןופ גָאט ןיא --

 טלייטעג טָאה רע .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ןברַאפ יד ןגיילעצ ןכָאנ

 לעג ןיא עטייווצ סָאד ,ןירג ןיא ןלָאמעג סנייא .ןטפלעה ייווצ ןיא טכיזעג ןיימ

 טָאה םערב עטכער ןיימ ( ..לעג ןוא ןירג ןעזעגסיוא טָאה רע ,ךָאד טגָאז ןעמ)

 ןשטיינק יד .ןקניל ןופ רעכעה רעטעמיטנעצ ייווצ טימ ןבױהעגסױרַא לַאגַאש

 עקיזָאד יד .םינּפ ןצנַאג ןרעביא ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ןּפיל יד ןוא זָאנ רעד םורַא

 טגנערבעגסױרַא ןוא ןכָארטשעגרעטנוא רעקרַאטש ךָאנ ןבָאה סעיניל-ןשטיינק

 לַאגַאש טָאה .,עיזיוו ןייז ןופ טסולפנייאַאב .ןעלדנעמ-םחנמ ןופ םזיגַארט םעד

 -ערּפסקע םעד ןעלדנעמ-םחנמ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןבעגוצרעביא טווורּפעג

 ,זיירק ןשימָאק -יגַארט םעד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןליוו םעד ,ילפ םוצ ןליוװ ןוויס

 .טדימשעגוצ ךעלנייּפ ןיא לדנעמ-םחנמ ןכלעוו וצ

 רעגניפ סלַאגַאש ןענעז -- סלעָאכימ רעטייו טלייצרעד -- םעצולּפ --
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 םיא טָאה סעּפע :ןכייצ-עגַארפ ַא טימ טכיזעג ןיימ רעביא ןעגנעה ןבילבעג

 ןוא ןעמונעגקעװַא סע ,גיוא ןיימ וצ רעגניפ ַא טגיילעגוצ טָאה רע .טרעטשעג

 :ןבעגעגוצ רעױדַאב טימ ןוא טכַארטַאב ךימ ,טירט עכעלטע קידנטערטּפָא

 ,גגױא טכער רעייא טשינ טגָאמרַאפ ריא ןעוו ,ןָאמָאלַאס ,ןָאמָאלַאס ,ךע --

 .. ןָאטּפױא טנָאקעג ליפיוזַא ךיא טלָאװ

 ןרָאװעג ,טכַארטרַאפ ךיז דלַאב רָאנ ,טכַאלעג האנה טימ טָאה סלעָאכימ

 -עג טָאה ,גיוא-סלעָאכימ ןיימ ,גיוא קידעבעל ןיימ -- :טקידנערַאפ ןוא טסנרע

 טלוב ױזַא טָאה רע סָאװ ,גיוא-לדנעמ-םחנמ סָאד ןריפוצסיורַא ןלַאגַאש טרעטש

 םעד טימ טמיטשעג טשינ ןוא טרעטשעג טָאה עלַאער סָאד .טליפעג ןוא ןעזעג

 ףעגנערבוצסױרַא טימַאב ךיז טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ,ןשירעדליב

 ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא לַאגַאש ףיט יו ,ףיורעד תודע טגָאז דָאזיּפע רעד

 -יוש ןוא רעסישזער ןייז ןופ ,רעטַאעט ןופ עירָאטַארָאבַאל רעשירעפעש רעד

 רעשירָאיטקַא ןופ ןרָאסעּפָארּפ ערעזנוא ןגעלפ רעטעּפש ןרָאי טימ .רעליּפש

 ןשירָאיטקַא ןופ ךות ןיא זַא ,רעליּפשיוש עגנוי יד ןרעלקרעד טּפַאשרעטסיימ

 ױזַא .טלעוו יד ןעמענפיוא שירעדליב ןוא שיטעָאּפ ןענָאק סָאד טקעטש .,טנַאלַאט

 רעליּפשיוש רוד ןטייוצ םוצ ןעגנַאגעגרעביא גנוקריװ-לַאגַאש יד זיא םורַא

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ

 .טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא עשירעדליב סָאד ןעז טנרעלעג זנוא טָאה ןעמ

 םיא בָאה ךיא יו; :טלייצרעד רעצעמע יו ןרעה ןעמ ןָאק ליּפשיב םוצ ױזַא

 ,טנוויל ַא יו סייוו ןרָאװעג רעירפ רע זיא ,הרושב עקידיירפ יד טגָאזעגנָא

 רַאפ ןָאטעג גנורּפש ַא ,ןדנוצעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,טיוט ךעלבעטשכוב

 טרעוו סע יו ,ןבעל-רעגייטש ןטושּפ ןיא ָאד ןעעז רימ .?ןירַא למיה ןזיב דיירפ

 ןכעלשטנעמ םעד ,ןעלטימ עשירעדליב טימ ,ןרעדליש וצ וװרּפ רעד טכַאמעג

 .דנַאטשוצ

 סָאװ םעד ןיא ןעוועג עקַאט זיא ןלַאגַאש ןופ רעייטשייב רעסיורג רעד

 -רעקרַאפ סע ןוא ןבעל סָאד ןעמענוצפיוא רעַאעט םעד טסולפנייאַאב טָאה רע

 .ןעלטימ עשירעדליב טימ -- עניב רעד ףיוא ןרעּפ

 יקסװוָאנַארג סָאװ ,טייקנייש עשיטעָאּפ ןוא עשירעדליב יד ןעוועג זיא סָאד

 -רעטייוו ענייז ןיא טצונעגסיוא לופטנַאלַאט ױזַא טָאה רע סָאװ ןוא טכוזעג טָאה

 .ןעגנוריפפיוא עקיד

 -טיל השמ רעקיטירק ןוא רעביירש רעשיטעיוװָאס-שידיי רעטנַאקַאב רעד

 -עג ,רעטַאעט-רעמַאק ןשידיי ןיא טנוװָא-םכילע-םולש םעד ןגעוו טָאה ווָאקַאװ

 טרעװ רעלטסניק ַא ןוא רעטַאעט ַא ןופ גנוסיגפיונוצ עלַאעדיא ַאזַא, :ןבירש

 ךרוד טרעּפרעקרַאפ שינעצס ,ןשזַאנָאסרעּפ ס'םכילע םולש .טכיירגרעד ןטלעז

 ןופ ןעמַאר ןוא ןעמויטסָאק יד ןיא ,רעטַאעט-רעמַאק ןשידיי ןופ ןטסיטרַא יד

 סָאװ ,ליּפשיוש רעלַארטַאעט רעניישרעדנוו ַא ןענעז ,סעיצַארָאקעד סלַאגַאש

 ."םכילע-םולש םעיינ שירַארעטיל ַא וליפַא רעיושוצ ןשידיי םעד טיג

 לַאגַאש ןגנוי ןופ טנַאלַאט ןסיורג םעד קידנצַאשּפָא טָאה וװוָאקַאװטיל השמ

 טימ רעטַאעט ןרַאפ ןקידנערַאפ טשינ ךיז טעװ טסנוק ןייז זַא ,ןעזעגסיורָאפ

 -טנַאװ יד ןופ ּפָארַא טליּפש סָאװ ,ליטס-לַאגַאש רעד זַא ןוא גנולעטשרָאפ ןייא

 -רעטייוו ןפיוא גנוקריווסיוא ןייז ןעניפעג טעװ ,סעיצַארָאקעד ןוא ןעיײרעלָאמ

 טָאה ,רעלָאמ ןטייוצ ַא קידנבױל וליּפַא .רעטַאעט ןופ געוו ןשירעפעש ןקיד

 -וצ םייב ,עיזַאטנַאפ ןוא ירּפסע ןייז סָאװ ,םעד ןיא ןעזעגנייא תולעמ יד רע

 -ַאש ןופ טסנוק רעד ךרוד טקריװַאב ןענעז ,סעיצַארָאקעד ןוא ןציקס יד ןטיירג
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 -ַאמפושיכ יד, גנולעטשרָאפ רעד וצ סעיצַארָאקעד ענעגנולעג יד ןגעוו .ןלַאג

 "ןירעכַאמפושיכ, רעד ןיא, :וָאקַאװטיל סױרַא ךיז טגָאז ,ןעדַאפדלָאג ןופ ?ןירעכ

 -יבַאר קחצי ןופ םזילַאער רעטריזילַאגַאש ,רעקיטסולסנבעל ,רעלעה רעד טָאה

 ןופ ןבַאגפיױא יד ןופ גנוקעלּפטנַא רעתמא ןַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז שטיווָאנ

 .*רעטַאעט-רעמַאק ןשידיי

 שידיי ןופ גנוסַאפפיוא-לַאגַאש ענרעדָאמ יד סָאװ ,זיא עטסקיטכיוו סָאד

 ןיא קורדסיוא רעייז ןענופעג ןבָאה יז ןעגנערבסױרַא ןופ םערָאפ יד ןוא ןבעל

 -סַאלק ערעזנוא ןופ קרעװו יד רעביא טעברַא רעשירעסישזער סיקסווָאנַארג

 .ץרּפ .ל .י ןוא םירפס-רכומ עלעדנעמ ,םכילע-םולש :רעק

 םעד טקעלּפטנַא ןיקסווָאנַארג רַאפ טָאה גנושטייטסיוא עשירעלָאמ סלַאגַאש

 -סיוא ןופ ןפוא םעד טמיטשַאב טָאה ,עשיאעּפָאריײא ןוא עשידיי סָאד ןופ זעטניס

 טימ ,סענעצס-ןסַאמ עטיובעג ךעלרעה ךס ַא ןופ טייקשירעדליב יד ןעניפעג

 טזָאל סָאװ ,ןכדש-קישטייוװָאלָאס ַא טימ ןוא לובמַאטס ןיא סכאמצָאה עקידנעילפ

 -רע רעד ןיא ןיוש ןעזעג סע ןבָאה רימ .םעריש-טושַארַאּפ ןייז ףיוא ּפָארַא ךיז

 .?קישטעּפירּפ ןפיוא , טליּפשעגסיױא ןבָאה תויתוא עשידיי ּוװ גנוריפפיוא רעטש

 לפָאק ןוא לטָאמ עכעלטנגוי יד טימ סרעטייל ענעסיררַאפ-למיה יד ןיא רעטעּפש

 רימ .רעכעה סָאװ ןגייטש ןוא ןסײרוצסױרַא ךיז ןבערטש סָאװ ,עקלייב רעייז ןוא

 הנבל עקידלכיימש יד ּוװ ?ישילשה ןימינב תועסמ; ןיא טרעדנּוװַאב סע ןבָאה

 ףיוא לרעדנעס ןוא ןימינב טײלגַאב ןבָאה ןוז עטמַאלפעצ עטיור-רעּפוק יד ןוא

 -וצ רעד טָאה טייקשירעדליב עשילַאגַאש יד .ךעלעדיי עטיור יד וצ געוו רעייז

 עקידנכַאל ,עקידנעמיורט ,עקידנצנַאט-קידתובהלתה יד ןיא טליפעגסיורַא רעיוש

 -עגּפָארַא םיא וצ ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשעג עשידיי עקירעױרט-טגרָאזרַאפ ןוא

 .עניב רעד ןופ טדער

 -עצס רעד ןיא ,םירג ןוא טסעשז ןיא ןפורעגּפָא ךיז טָאה ליטס-לַאגַאש רעד

 ןיא טנעה-רעלטעב רעקילדנעצ ןופ טייקשילָאבמיס ןוא טייקשירעדליב רעשינ

 ןופ קיטסימ רעד ןיא ןוא קנַאדעג ןפיט םעד ןיא ,*ישילשה ןימינב תועסמ;,

 ןבָאה רימ .?קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנײב, ןיא טלעוו-ןטיוט רעטבעלעגפיוא רעד

 -פושיכ יד, ןופ ליּפשסקלָאפ ןקיטרַאלַאװַאנרַאק םעד ןיא ןעזעגסױרַא טלוב םיא

 -מיטסקלָאפ םעניא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ליטס רעקיזָאד רעד .?ןירעכַאמ

 סָאד ,"סניוועג עסיורג סָאד, ס'םכילע-םולש ןופ קסעטָארג ןוא םזיריל ןכעל

 -סױרַא ךיז טָאה יקסוװָאנַארג רעדנַאסקעלַא ּוװ ןעגנוריפפיוא עלַא יד ןיא טסייה

 .רעסישזער רעשידיי רעכעלסעגרַאפמוא רעלַאינעג ַא יו ןבױהעגסױרַא ןוא ןזיוועג

 עטכַארטרַאפ-קיטכערּפ יד ןיא ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה גנוקריװ-לַאגַאש יד

 -טלַא ןתנ ,קלַאפ טרעבָאר :רעלטסניק יד ןופ סעיצַארָאקעד עטריפעגסיוא ןוא

 געוו ןקידרעטייו רעייז ןיא שטָאכ ,ועשטיבָאר ןוא שטיװָאניבַאר קחצי ,ןַאמ

 םענעגייא ןייז טימ ,רעלטסניק ןקידנטײדַאב ַא וצ ןסקַאװעגסױא רעכעלטיא זיא

 .םענרַאפ ןוא ליטס ןלעודיווידניא

 "ףרטיוב, גנולעטשרָאפ רעד ףיוא שטיװָאנַאגַאק רַאזַאל ןופ ךוזַאב ןכָאנ

 -סָאק ןוא םזילַאמרָאפ םענעפורעג ױזַא ןגעק ףמַאק ןקידרעטייו םעד תעב ןוא

 גנוקריוו ןייז ןוא ןרָאװעג טצַאשעגרעביא טסנוק סלַאגַאש ךיוא זיא ,םזיטילָאּפָאמ

 ןגָאזּפָא ךיז טזומעג טָאה ןעמ .רעטַאעט ןרַאפ ךעלדעש טרעלקרעד ןעמ טָאה

 טמירַאב טכַאמעג טָאה סָאװ השורי יד ,השורי סלַאגַאש ןוא סיקסווָאנַארג ןופ

 .טלעוו רעד רָאג רעביא רעטַאעט ןשידיי רעװקסָאמ םעד
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 -רַאפ יד ןעמונעגקעװַא סלעָאכימ המלש טָאה ןרָאי רעקיסיירד ענעי ןיא

 ןטלַאהַאב ייז ןוא ןעײרעלָאמ-טנַאװ סלַאגַאש ןופ ןליַאטעד ןוא ןציקס ענעבילב

 ןײלַא סע טגעלפ רע יװ) ?תכורּפ ַא טימ טקעדרַאפ ןוא ,גנוניווו ןייז ןיא

 םעד ןבױהפױרַא סלעָאכימ טגעלפ טניירפ עטנעָאנ רָאג רַאפ זיולב .(ןענעכיײצַאב

 .ןלַאגַאש ןופ טסנוק יד ןלעטשרָאפ ןגיוא עקירעיורט-קידנעקנעב טימ ןוא תכורּפ

 יד טנפעעג זירַאּפ ןופ *יעלַאּפ דנַארג; םעניא ךיז טָאה 1970 רַאונַאי ןיא

 בָאה ךיא .קרעוװ סלַאגַאש ןופ גנולעטשסיוא עוויטקעּפסָארטער עטמירַאב-טלעוו

 עכעלטע ןעגנָאהעג ןענעז סע ּוװ טנעוװ יד ןבענ ּפערט יד ףיוא ןטלַאהרַאפ ךימ

 .רעטַאעט-רעמַאק ןשידיי רעװקסָאמ ןיא גנוריפפיוא רעטשרע רעד ןופ ןציקס

 -ַאינעג רעד טניז (ןרָאי ערעווש ןוא עגנַאל עכלעזַא) ייברַאפ ןענעז רָאי קיצפופ

 עניב יד ןוא טנעוװ יד טבעלַאב ןברַאפ-רעביוצ ענייז טימ טָאה רעלָאמ רעל

 טכַארטעג ןוא ןציקס יד ייב ןענַאטשעג ןיב ךיא .רעטַאעט רעװקסָאמ םענופ

 גנונעפָאה ןוא םיורט רעייז ןגעוו ,רעטַאעט םענופ רעפעש ןוא רעיוב יד ןגעוו

 ןעגנוכיירגרעד עסיורג רעייז ןגעוו ,רעטַאעט שירעלטסניק-שידיי ַא ןפַאש וצ

 סלַאגַאש ןורכז ןפיוא ןעמוקעג רימ ןענעז'ס ןוא .ףוס ןשיגַארט םעד ןגעוו ןוא

 ןסלעָאכימ טימ טעדניײרפַאב ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא; :רעטרעװ

 ןוא ."עביל רעייז טַאהעג ,טריריּפסניא ייז רשפא ןוא ערעדנַא ןוא ןעניקסוז ןוא

 -יטנַא טימ טשימעג ,ןַאמוט ןשיסור ןסיורג םעד ןיא טקידנעעג ץלַא זיא טציא

 .ןליפעג עשידיי

 סָאװ םעד רַאפ גָאטיװ ַא ליפ ךיא; :לַאגַאש רימ וצ טביירש רעטייוו ןוא

 .?טקנַאדעגּפָא ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ יװ ןוא ןָאטעגּפָא טרָאד ךיז טָאה סע

 שזעיװעינַאּפ ןיא ,1915 ןריובעג ,ןייש ףסוי
 -מיג-לַאער עשידיי ַא טקידנערַאפ .עטיל --
 וו ,עװקסָאמ ןיא ןעמוקעגנָא 1935 .עיזַאנ
 ,עידוטס-רעטַאעט עשידיי יד טקידנערַאפ רע
 רעטעּפש ,סלעַאכימ המלש ןופ טריפעגנָא
 -רַאשטַאנול ןופ נ"א עימעדַאקַא-רעטַאעט יד
 ןטימ ,רעטייל-טסנוק סלַא ,טריפעגנָא .יקס
 ןיא רעטַאעט ןשיוװטיל רעטעּפש ןוא ןשיסור
 -ַאעט ןשידיי ןקיטרַאד ןופ רעדנירג .ענליוו
 -עיווָאס רעד ךרוד טנױלַאב .וויטקעלָאק-רעט
 :ןעגנונעכייצסיוא יד טימ גנוריגער רעשיט
 -ןפטסנידרַאפ ןוא טסיטרַא רעלופטסנידרַאפ
 ןייק ןעמוקעגנָא 1959 ןיא .רעפעש-טסנוק רעל
 -רעטַאעט טריפעגפיוא טָאה רע ווו ,לאּרשי
 ןוא "להא, ,"המיבה, ןיא ןעלקַאטקעּפס
 ןכרוד ןטעברַאפ -- 1961 .?רעטַאעט ןשידיי,
 ןיק "רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ,
 -רָאפ יירד טריסישזער רע וװ עניטנעגרַא
 -ער ןוא רעדנירגטימ -- 1962 .ןעגנולעטש
 -ַאעט-טסנוק ןשידיי רעזירַאּפ , ןופ רעסישו
 ןכרוד עילַארטסיױא ןייק ןטעברַאפ 1964 ."רעט
 ןיא ןוא ,"ןַאמרעה דוד ,, ויטקעלָאק-רעטַאעט
 -סקלָאפ, רעד ךרוד קרָאי וינ ןייק --- 7
 -רעטַאעט עכעלטע ןריסישזער וצ -- "עניב
 -סָאמ םורַא, ךוב ןופ רבחמ .ןעלקַאטקעּפס
 -ייז ןעניישרעד 1971 ,"רעטַאעט ןשידיי רעווק
 ןפיוא טנַאידעמָאק רעד, רעכיב ייוצ ענ
 דנַאלסור ןיא רעטַאעט שידיי , ןוא ,"ןייטש
 .קרָאי וינ -- "תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוצ
 -יל ןוא רעטַאעט ןופ סעמעט ףיױא רָאטקעל

 -סיוא עשידיי ןופ רעטעברַאטימ .רוטַארעט יי יי הי 6

 .סעבַאג רעגרעבלימ .מ :גנונעכייצ
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 ןבמעניצ בקעי .רד

)1966 -- 1893( 

 -ֵלַאג) עשייר ןיא רענערױבעג ַא
 ןַאמעניצ בקעי טָאה ,1893 ןיא (עיצ
 -עעפ ןיא טגנערברַאפ טנגוי ןיז
 -שרע יד ןכַאמכרוד ןכַאנ וא לשימ
 ןיא טַאדלָאס סלַא המחלמ-טלעוו עט
 ,ײמרַא רעשירַאגנא-שיכיירטסע רעד
 ןוא גרעבמעל ןיא טרידוטש רע טָאה
 -יוא רעניו םעד טקידנעעג ;ןיװ
 -ַָאליפ ןופ םָאלפיד ןטימ טעטיסרעוו
 .רָאטקַאד-עיפָאז

 =עש העד ןיא הרערעק -- 1923 ןיא

 טש עאיופ ןײא עיזאומטע הרששיאערפ

 ;עשהאוו ןיײא -- 192/ ןופ ןא קַאפ

 סלַא קיטעט קרַאטש טרעװ רע וװ

 רעשיטסינויצ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג

 רעוועשרַאװ רעד ןיא סנרפ .ןקסע

 עכיירלַאצ רע טכעלטנפערַאפ ,הליהק

 ןיא ןעגנולדנַאהּפָא א ןעלקיטרַא

 שוא רעשיאערבעװ .רעשיז- רעד

 רָאטקַאדער .עסערפ רעשילױפ-שידיי

 העוטיטסינהיצ -ןץ"טעעגקא .רעװ ןופ

 (שישיוש ךיא) .החהאע טפוהשט +צ

 זש 1142 (סשמיפנירג ." ןקפ ןוא

 עפיה יי א ץפ רפחמ .רעטעקב

 ופ עטכישעג יד ןופ רעטנורעד

 -טנַאה ַא ןרָאוועג זיא סָאװ ,"םזינויצ

 .םינקסע עשיטסינויצ רַאפ ךוב

 המחלמ טלעוו רעטיױוצ רעד תעב

 -רַאפ-ןטעיווָאס ןיא טעװװעטַארעג ךיז

 א ןיא ןסָאװעג טקישראפ ןוא דנאפ

 -יס ןיא טעברַא-סגנַאװצ ןופ רעגַאל

 יה

 קה הטהאפ ןיא -- 4947 טענה

 -ּפָאעטכישעג ,ןעיסע ,ןעלקיטרַא

 עשיטסינתי'צ, רעד ןיא ןעגנתלדנַאה

 רעזנוא; ,"טרָאװ רעזנוא;ק ,*עמיטש

 ,א יא שת ק

 -יב יד זירַאפ ןיא ןבעגעגסױרַא
 עטכישעג, ןופ עגַאלפױא עיינ :רעכ
 רענעסעגרַאפ רעד, ,'םזיניצ ןופ
 -עג ןיא; ;(ודרָאנ סקַאמ) "איבנ
 -ַאר) "ןטָאש ןשינבר ןיא; ;"לגנַאר
 רָאדַאעט, ;(סקרַאמ לרַאק ןגעװ ןַאמ
 ןטלַאהעג ."ַאלַָאז לימע; ;"לצרעה
 -ַאיב עסױרג סָאד ןקידנערַאפ יב
 ילעַארזיאד ןעװ קרעװ עשיפַארג

 םעד ןברָאטשעג םיצולפ זיא רע ןעװו

 רוה קרעװ סָאד .1966 יַאמ ןט-24

 יז ןופ .רםפירש עטפע2}7 יד ךױא

 -עגסױרַא ןענעז ,ןובזע ןשירַארעטיל

 טייקילעפגרַאז ?יפ טימ ןרָאוװעג ןבעג

 ןַאמעניצ אלָאּפ ,הנמלא רעד ךרוד

 ןופ טקקאוטשפ ירא ןשק האפ ןפאנ

 ןהא השאש הושש רשזשיד-- ןקפ ן אראפ

 ןייז ןעוועג ,1954 ןיא ןטסילַאנרושז

 .רעציזרָאפ רעטשרע

 ןאמטניצ בקעי רי'ר
 רעגרעבלימ לאכימ ןופ רוטּפלוקס



 רעגנילק םולש

 נצמ רעלערוטלוק - ועינילער

 ךַײרקנַארפ ןא ןדי דר ופ

 עשיפיצעּפס ענעגייא ערעזדנוא ןזייל וצ ןבַאה ,ןדִיי עזעיגילער יד רימ
 ,םייוניש יד בילוצ ןרַאװעג טפרַאשרַאפ ךַאנ ןענייז סַאװ ,ןעמעלבַארּפ-ךוניח
 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלַאיצַאס םעניא ןרָאי עטצעל יד ןיא ענעמוקעגרַאפ
 -רַאפ ןײמעגלַא ןיא סָאװ ללכב זיא ןרעױדַאב וצ .בושי ןשידִיי-שיזיוצנַארפ ןופ
 סָאװ .ןייטשרַאפ וצ טשינ וליפא ךיז טימַאב ןעמ ןוא קיניײװ זדנוא ןעמ טייטש
 ? זדנוא ןגעוו רענגעק ערעזדנוא ןעד ןסייוו

 עכלעוו ,ייז ןעניימ ,ןדִיי ענענַאטשעגּפָא לפייה ַא ןבילברַאפ ךַאנ זיא טָא
 -ָאמ רעד ןופ טסייג ןויסערגַארּפ םעד תונשקע רעדנילב טימ ןגעקַא ךיז ןלעטש
 .טייצ רענרעד

 ,גנוצַאשּפַא עכעלכעלפרעביוא ןוא עשלַאפ ַא רימ קילדעװ רעבָא זיא סַאד

 טשינ ךיז ליוו ןוא םעלבַארּפ םצע ןופ טײקטריצילּפמָאק יד טשינ טעז סָאװ

 עטלַא ןַא ןציזַאב רימ זַא ,זיא תמא .טייקפרַאש רעלעוטקַא ןייז ןיא ןפיטרַאפ

 טריפעגנייא זַא ,עלַא ךָאד ןזומ ןייז הדומ .ךוניח ןופ טיבעג ןפיוא עיצידַארט
 עלַא יו רעירפ ןרָאי רעטנזיוט טימ רימ ןבָאה גנודליב-סקלָאפ עשירַאטַאגילבַא

 תיב ןופ טייצ רעד ןיא טָאה אלמג ןב עשוהי לודג ןהכ רעד .רעקלעפ ערעדנַא
 -סנבעל ןטסקעז ןופ רעדניק רַאפ גנוטכילפרַאפ-לוש רעטשרע סלַא טריפעגנייא ינש

 גנורַאפרעד עסיוועג ַא ןבָאה רימ זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג רעבירעד זיא .ןָא רַאי
 ! גנויצרעד-רעדניק ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןיא

 סָאװ טרעוװ רוד ןקידנסקַאװרעטנוא םענופ טפנוקוצ רעד ןגעוו עגַארפ יד

 -רַאפ ןופ ןפור-םרַאלַא ןוא ןעגנונערַאװ ןָא ןעמוק סע .רעקידנענערב לָאמ ַא

 -ַאר וצ רעדנעל עשיעּפַאריײא-ברעמ יד ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא טעטש ענעדיש

 תונותח עטשימעג ןופ הפיגמ יד .עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד קיטסייג ןעוועט

 -רעד ןפיוא גנוקיסעלכַאנרַאפ יד .תוחּפשמ ליפ ןיא ןשינעטסיוורַאפ ןָא טכַאמ
 -קעװַא ןרעוו ןרעטלע יד .ןפוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא םקונ ךיז זיא טיבעג-סגנּויצ

 עכלעוו ,רעדניק ערעייז ןופ טסולרַאפ ןופ ןטקַאפ ענעעשעג רַאפ טלעטשעג

 יז דנַאטש ןיא טשינ רעמ זיא חוכ םוש ןייק ןוא ,ןדַיי-טשינ טימ הנותח ןבָאה

 -ןעילימַאפ םעד בילוצ רָאפ ןעמוק טפָא ץנַאג .טירש ןקיזַאד םענופ ןטלַאהוצּפַא
 .סעידעגַארט

 -ער זיא סע ןכלעוו רעדניק יד ןבעג וצ ןטימעגסיוא ןעמ טַאה גנַאלנרַאי

 -גייא טשינ טייקיטליגכיילג בילוצ רעדָא קיניזטסּוװַאב טָאה ןעמ .ךוניח ןזעיגיל

 עביל ןייק ,ןטרעוו עשידַיי יד יצ גנּויצַאב םוש ןייק רוד ןגנוי םעניא טצנַאלפעג

 דמערפ זיא דניק ַאזַא רַאפ .קלַאפ ןשידִיי םוצ ןוא עיצידַארט רעשידַיי רעד וצ

 רעשידלעה ,רעצלַאטש רעד ןוא געווסנדייל רעד ,עירָאטסיה עשידִיי עלופמור יד
 -רעד ןענייז עכלעוו ,רעדניק יד רַאפ .םויק ןקיטסייג ןלַאנַאיצַאנ ןרַאפ לגנַארעג

 זיא ,םייה רעטריפָארטַא -- טקנוּפדנַאטש ןשידִיי ןופ -- ַא ןיא ןרַאװעג ןגיוצ
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 -ופ טײקיטרַאנגיײא יד ןטלַאהרעד וצ טייקיטיינ יד ךעלדנעטשרַאפמוא ןצנַאג ןיא

 סע זַא ,טשינ ללכב ייז ןסייוו ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא לייו ,קלָאפ ןשידיי םענ

 דַיי ןשיװצ הציחמ ַא ןוא גנוסַאפפיוא-טלעוו עשידִיי ערעדנוזַאב ַא טריטסיזקע

 עכלעוו ,םידעפ עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,םרוצ ונרֹוצכ אל זא ;דַיי טשינ ןוא

 ,טַארַאפ ַא זיא סע ןוא ןביולג ןייז וצ ןוא םַאטש ןייז וצ דיי םעד ןדניבוצ ןפרַאד

 ןזעיגילער םעד טשינ טגעלפ ןעמ ןעוו .רעגַאל ןדמערפ ַא ןיא טפיולטנַא ןעמ ןעוו

 -ריטַאנ סע טָאה ,ןַא ןרָאי עטסגנַיי יד ןופ דניק םייב ןײזטסּוװַאב ןלַאנַאיצַאנ

 רעטלע ןרעטעּפש ןיא ןטלַאה ךיז לָאז סע רעכלעוו ףיוא ,עזַאב ןייק טשינ ךעל

 .ןטניוו עכעלרעסיוא ןגעק קיעפדנַאטשרעדיװ ןייז לָאז סָאװ ,ןייבנקור ןייק ןוא

 טרעייפ ןעמ ןעו ,ןליּפשייב עשיטסירעטקַארַאכ ןַארַאפ וצרעד ןענייז סע
 -הכונח םעד טָאטשנַא עקלַאי יד ןָא טדניצ ןעמ ןעוו ,"ןָאיעװער, ןוא ?לעָאנ;

 ,טייז ןייא ןופ הווצמ-רב טָאטשנַא "ןַאינומָאקק יד טעװַארּפ ןעמ ןעוו ,ּפמָאל

 ץרַאה םעניא ןעגנערבוצניירַא סיוא ןעמ טדימ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 וצ ,לארשי ץרא וצ ,תד ןשידַיי םוצ טפַאשביל ַא ןוא טײקמערַאװ ַא דניק ןופ
 ןייז םייקמ לָאז רעכעלטנגוי רעד רַאפרעד טשינ טגרָאז ןעמ .שידִיי רעדָא תירבע

 ןקיטכיר ַא ןריפ ןוא ,עטכישעג עשידיי יד ןענעק לָאז רע ,תוישעמ תווצמ יד

 ןרעטלע יד ןעוו .שיטקַארּפ ןוא שיטערָאעט ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי

 ױזַא יו אט ,םימש תוכלמ ןוֿפ לוע םעד ךיז ןופ ןפרַאװענּפָארַא ןבָאה ןיילַא

 ? קלָאפ ןשידַיי םוצ טייקנדנובעגוצ ַא רעדניק יד ןופ ןטרַאװרעד ןעמ ןַאק

 ןעייג ןעלטימ-סָאמ ענעמונעגנָא עלַא ץַארט זַא ,ךיוא טריסַאּפ סע ,תמא

 ,ןעוועג קידנעטש ןענייז ןעמַאנסיוא עכלעזַא רעבַא ,געוו םענופ קעװַא רעדניק יד

 ַא טָאה ןרָאי עגנוי יד ןופ ךוניח רעד זַא ,טקַאפ םעד טשינ טרעדנע סָאד ןוא

 ףכעלטנגוי םייב גנּוושנָא רעד ןופ גנוקיטלַאטשעג רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג

 ןעמ ןַאק ןײמעגלַא ןיא רעבַא ,ןעגנוטכיר עדייב ןיא חיכש ןענייז ןעמַאנסיוא

 רעד בוא ,םוטנדיי םוצ טפַאשיירט רעלַאטנעמַאדנופ ַא ףיוא ןפַאה טשינ

 ,ןרעטלע יײר ַא .ןַא טייהדניק רעד ןופ ןרָאװעג טגיילעג טשינ זיא וצרעד דוסי

 -רַאפ וצ טציא ןָא ןיוש ןבייה ,ךוניח ןזעיגילער ַא ןגעק ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ןוא 'ד תארי יז ןיא ןצנַאלפנייא ךרוד רָאנ רעמ ןַאק ןעװעטַאר זַא ,ןייטש

 .ליפעג עלַאנַאיצַאנ סָאד ייז ייב ןעלקיװטנַא קיטייצכיילג

 וצ חוכב זיא סָאד רַאנ לייוו ,רוקמ ןשידִיי ןטלַא םוצ ןעמ זומ ןייגקירוצ

 עטשרע יד ןענייז עכלעוו ,תוחּפשמ ןופ טײקצנַאג יד ןוא םויק םעד ןרעכיזרַאפ

 סָאװ ,הנכס יד ןקיטייזַאב טשינ ןלעװ ןוויטַאילַאּפ ןייק .קלָאפ םענופ ךעלרעמעק

 ןב עשוהי ןופ הטיש יד ןעמענוצנָא ךיז טרעדַאפ סע .רוד ןגנוי םעד טָארדַאב

 ןבייהוצנָא ,רערעל תומוקמ עלַא ןיא ןוא לטעטש ןדעי ןיא ןצעזוצניײרַא ,אלמג

 -געמ ַא ַאד ךַאנ זיא'ס ןעוו ,רָאי ןביז וצ ןוא סקעז וצ רעדניק יד הרות ןענרעל

 סָאד .שיערבעה רעדַא שידִיי ןייטשרַאפ וצ דימלת םעד ןעניווועגוצוצ טייקכעל

 ,םעלבָארּפ ןרעווש םעד ןרעטכיילרַאפ ליפ טעװ

 בצמ רעקיטציא רעד זַא ,הדומ ןיוש ןענייז ןרָאטקַאפ עטנעטעּפמָאק עלַא
 ןיוש זיא ןעמ .ןטַאטלוזער עקירעיורט טימ טָארד ןוא רעקידנקיאורמואַאב ַא זיא

 זומ ןעמ רעבָא ,לטימ-סגנוטער סלַא גנויצרעד עזעיגילער יד ןעמענוצנָא טגיינעג

 זיא סָאװ עקידנסַאּפ יד יװ ךוניח ןזעיגילער ןופ הטיש יד ןענעקרענָא ךיוא

 .תודע ןענייז רימ ןכלעוו ןופ ,סעצַארּפ-לַאפעצ םעד ןעװעמַאהרַאפ וצ תלוכיב
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 ןרעװ טיובעג ףרַאד סע ןכלעוו ףיוא ,דוסי רעד קפס ילב זיא ךוניח רעד
 לַאז רוד ןגנוי ןופ גנודליבסיוא יד ידכ רעבָא .ךשמה ןוא םויק רעשידִיי רעד
 -ןכרעּפשטנַא ןַא ןיא ןעלקיװטנַא ךיז יז זומ ליצ ןטשטניוועג םעד ןכיירגרעד
 -רעטנוא ןופ העש עכעלטע יד וצ ןצענערגַאב טשינ ךיז רַאט ןוא טַאמילק ןקיד
 -שידִיי וצ גנּויצַאב עקיטיינ יד ןעניפעג ןזומ רעדניק יד .עלוש רעד ןיא טכיר
 .םייה-ןרעטלע רעד ןיא רפס ןשידִיי םוצ ןוא טייק

 רעד ןיא רפס םוצ ןגױצַאב ךיז טָאה ןעמ ױזַא יװ ןענַאמרעד ךיז רימָאל

 דובכה תארי ןכלעוו טימ ,בוטש רעשידִיי ַא ןיא טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו טשינ
 טימ ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפענּפָארַא זיא סָאװ ,רפס ַא ןביוהעגפיוא טָאה ןעמ

 .טרָא ןייז ףיוא טגיילעגקירוצ ןוא ןבעגעג שוק ַא סע טַאה ןעמ רעטיצ ןכלעוו

 ,תוא ןשידִיי ןרַאפ ליפעג-ץרא-ךרד ַאזַא טָאה עמַאמ יד רעדַא עטַאט רעד ןעוו

 ןטכַארטַאב רפס םעד לָאז סע ,ןרָאי עטסגנִיי יד ןיא ןיוש דניק ןפיוא סע טקריוו
 וצ ךיוא רָאנ ןצעש וצ זיולב טשינ םיא ןסיוו ןוא ,ץפח ןרעיט ַא רַאפ

 -קַאװרעד יד זַא רעבָא .טלַאהניא ןייז טימ ךיז ןענעקַאב וצ רעגיינ רעייז ןקעוו

 סערעטניא םעד ךיוא רָאנ ,טקעּפסער םעד ןיולב טשינ ןריולרַאפ ןבָאה ענעס

 טנגעגַאב רפס ַא ןופ רבחמ ַא ןעוו ,סעיצַאקילבוּפ עריא ןוא רוטלוק רעזדנוא רַאפ

 הזבמ ךיז ןומ ןוא טפַאשלעזעג רעשידִַיי רעד דצמ טייקיטליגכיילג ַא טימ ךיז
 רעדניק יד ךיוא סָאװ ,טשינ רעדנּוװ ןייק זיא ,ךוב ַא ןפיוקרַאפ וצ ידכ ,ןייז
 .רוטלוק רעשידִיי ןופ קרעװ ןרידוטש ןוא ןענעייל רַאפ טייצ רעייז טשינ ןעמדיוו

 רעשידַיי רעד ןיא ּוװ ,לארשי ּתנידמ ןיא עגַאל יד זיא שרעדנַא ץנַאג

 טנָאקעג טָאה טרַאד רָאנ ןוא ןַא-ןביוא םעד קנַאש-םירפס יד טמענרַאפ בוטש

 ןבָאה עכלעוו ,ןסרוקנַאק-ך"נת ןגעוו קנַאדעג רעד ןרעוװ טריזילַאער ןוא ןריובעג

 .טלעוו רעשידַיי-טשינ ךיוא ,רעטיירב רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג

 םעד ןגעוו עסערּפ-לארשי רעד ןיא קימעלַאּפ ַא ךָאנ ךיז טריפ סע ,תמא

 ןופ ןײלַא טקַאפ רעד ןיוש רעבָא .ןסרוקנָאק עקיזָאד יד ןריפכרודַא ןופ ןפוא

 תודע טגָאז טייקידנעװטיונ-סקלָאפ ַא סלַא ך"נת ןופ ןענרעל סָאד ןענעקרענַא

 -לוק רעשידִיי רעטלַא רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנודנעוו רעוויטיזַאּפ ַא ףיוא

 ,"ןײזטסּוװַאב, ןשידִיי ןופ םעלבָארּפ רעד .עזעיגילער ַא סיוכרוד זיא עכלעוו ,רוט
 רעדנעל-תולג יד ןיא םגה ,לארשי תנידמ ןיא ןרָאװעג ןביוהעגפיוא זיא סָאװ

 -ַאב ,דנַאל םענעגייא ןיא יו רעסערג ךס ַא "גנושידַייטנַא* ןופ רַאפעג יד זיא

 לרוג םעד רעביא טסנרע ךיז ןטכַארטרַאפ עכלעוו ,ןזיירק יד ןיא זַא ,ךיוא טזייוו

 ןפיולטנַא ןבילוצ טײקיורמוא עפיט ַא טשרעה ,דיתע ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ

 םעד ןעיײנַאב וצ גנובערטש יד ןעמוקעגפיוא רעבירעד זיא'ס .טנגוי רעד ןופ

 יד ייב "ןייזטסּוװַאב ןשידִייײ םעד ןוא עיצידַארט רעשידִיי רעד טימ טקַאטנַאק

 עשהכולמ עזעיגילער יד ןיא תעב ,ןלוש-הכולמ עניײמעגלַא יד ןיא םידימלת

 ףיא טיובעג ,ךעלדנעטשרַאפ ,םַארגַארּפ-ןרעל רעצנַאג רעד ללכב זיא ןלוש

 -לייהא עיינ ןייק וצ ןעמוקנָא טשינ ןפרַאד רימ ןוא תודוסי עלענַאיצידַארט

 -וק ןרָאטקַאפ עזעיגילער-טשינ יד ךיוא זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ ."ןעלטימ

 טירש ןרעוו ןעמונעגרעטנוא ןזומ סע זַא גנוגייצרעביא רעד וצ זייווכעלסיב ןעמ

 ,קלַאפ ןשידִיי ןופ געוו ןקירָאײירעטנזױט ןפיוא טנגוי יד קירוצ ןריפוצסיורַא

 .טפנוקוצ עשידִיי ןייק ןבָאה טשינ רימ ןענָאק רבע ןלופמור רעזדנוא ןַא לייוו

 -נַאגרַאפ רעטנעַאנ וליפא ןוא ,רעטייוו רעזדנוא ןופ ןטנעמעלע עקיטנורג יד וצ

 זיא בוח רעזדנוא .רוטלוק רעשידִיי רעד וצ טייקנדנובעגוצ יד טרעהעג טייהנעג
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 עגַארּפ רעקיזָאד רעד טימ טייקטסנרע רעצנַאג רעד טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ןכב

 עשידַיי יד ןיא רוטלוק רעזדנוא ןרעגריבוצנייא קירוצ ױזַא יו ןעלטימ ןכוז ןוא

 -- וויטיזַאּפ ןזייל וצ םעלבָארּפ ןקיזָאד םעד ןבעגנייא זדנוא ךיז טעװ .ןעמייה
 .שידַיי ןביילב םייה רעזדנוא טעוו

 ּצ

 ןלַאפענּפָארַא תוצופת יד ןיא ןענייז רימ ןעוו ,הפוקת ַא ןיא ןבעל רימ

 -ַארגַאנטע ןשידַיי םעד ךייש סָאװ ,ןטנורגּפָא עטספיט יד זיב ןטייקכיוה יד ןופ

 ,בצמ ןשיפ

 ןופ ןרעגַאל-סגנוקיליטרַאפ יד ןיא ןדִיי ןַאילימ סקעז יד ןופ םוקמוא ןכָאנ

 רעקידנטיידַאב ַא ןופ הנכס רעיינ ַא רַאפ טציא רימ ןעייטש םמש חמי סיצַאנ יד

 -גיאזעד ןוא עיצַאלימיסַא בילוצ קלָאפ ןשידִיי ןופ גנורענעלקרַאפ רעשירעמונ

 .גנוקיטכערַאבכיײלג ןוא טייהיירפ רעכעלרעגריב ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא עיצַארגעט

 תעב ,טַארדַאב טשינ זיא םויק רעשיזיפ רעזדנוא סָאװ ןופרעד רימ ןבַאה סַאװ

 ןעמוקסיוא ןַאק סע ? רַאפעג רעסיורג ַא רַאפ רימ ןעייטש ןעניז ןקיטסייג ןיא

 -רַאפ לָאז רעדנעל-תולג יד ןיא קלָאפ רעזדנוא ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,הלילח

 -רעד לָאצ רעזדנוא לָאז ןגרַאמרעביא ןוא ןגרַאמ ןוא טנייה ןשיווצ ןרעו ןדנּוװש

 ,םומינימ ַא וצ ןייג

 ןיא ןזעוו-לוש ןשידִיי ןופ בצמ רעד סיוא טעז סע יװ ןעז רימָאל טָא

 גנולײטּפָא-הרות רעד ןופ ןעמענ רימ סָאװ ,קיטסיטַאטס רעד טיול ךיירקנַארּפ

 :זירַאּפ ןיא ץנעגַא רעשידִיי רעד ייב

 :ץניװַארּפ ןוא טעטשרַאפ רעזירַאּפ .םידימלת לָאצ רעייז ןוא סעלוש-גָאט

 70 (יעסיל) לעסרַאס (1 ; וירַאּפ ןיא

 90 הקבר תיב (2 0 שריה - עד ןעיסול (

 120 .ַאוב-וס-יענעטנָאפ ,סנַאילַא (26 0 (יעסיל) הנבי (2

 250 סנייר ,הרותה זכרמ (4 0 (יעסיל) דינָאמיײמ (2

 550 (.גלַא) אביקע ,גרובסַארטש (5 60 לאירא 64

 20 הנבי ,יײסרַאמ (6 0 יניס (5

 160 א 46 - 0 (םויזַאנמיג) הירומ (6

100 1400 

 -ךסב גָאט ןקיטציא םייב ךיירקנַארפ ןיא ןבָאה רימ זַא ,ןעז וצ זיא םעד ןופ

 -וצ יד טנכערעגניײרַא טשינ ,ןלוש עשידיי עכעלגעט יד ןיא םידימלת 2000 לכה

 ךרע ןַא ,גָאט ןבלַאה ַא ,ךַאװ רעד ןיא לָאמ ייווצ טנרעל ןעמ ּוװ תורות-דומלת-בַאג

 ,םידימלת 5000 ןופ

 ,תונקסמ עקירעיורט ץנַאג וצ רַאנ ןייגרַאפ ןעמ ןַאק ןרעפיצ עכלעזַא ייב

 ןשידִי ןופ טייקידתויחצנ רעד ןיא טביולג סָאװ ,דָיי רעזעיגילער סלַא רעבָא

 -נקוקוצ ךָאד .ןעקנַאדעג עשיטסימיסעּפ ןייק ןקירדסיוא טשינ ךיא רַאט ,קלַאפ

 םיבושי עשידַיי יד ןיא סעצָארּפ-סגנולַאפּפָא םעד וצ טנעָאנ רעד ןופ ךיז קיד

 ,רעדניק עשידִיי ןופ לָאצ רעקיטשינ רעד ,תונותח עטשימעג יד וצ ,עּפָאריײא ןיא

 ,רפס ןשידִיי ןופ ןפילטנַא םעד ,ךוניח ןשידִיי ןלַארגעטניא ןַא ןעמוקַאב סָאװ

 זַא ,ךיא טלַאה ,ןיירק-רענעייל ןשידִיי ןופ גנורענעלקרַאפ רעקידרדסכ רעד ייב
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 ןיא וויסַאּפ ןביילב רעטייוו ןלעוװ רימ ביוא ,הלווע עסיורג ַא ןיײגַאב ןלעװ רימ

 ךַאנ ןענַאק רימ בוא .ןעגנולקיװטנַא עלַאפַארטסַאטַאק עקיזַאד יד ןופ קילבנַא

 ַא ןעוועג זיא סע לייוו ,רַאפרעד סע זיא ,טנייה ןבעל שידִיי א ןגעוו ןדער טציא

 טימ ןעימַאב ךיז רעבירעד ןזומ רימ .ןןטכענ ןבעל שידִיי קידנפַאש קידנזיורב

 טעװ סָאװ ,ןבעל עשידי עקיט נייה סָאד ןריציפיסנעטניא וצ תוחוכ עלַא

 -יטפנוקוצ רעד ידכב ,ןטכענ ַא ןיא ןרעוװ טלדנַאװרַאפ טייצ רעד ןופ ףיול ןיא

 ןזָאלרעביא רעבָא רימ ןלעװ ;טרעכיזרַאפ ןייז לָאז ט נ יי ה רעשידַיי רעק

 וצ ןייז חוכב טשינ רע טעװ ,םערָאפ רעטרעווילגרַאפ ַא ןיא טנייה ןקיטנייה םעד

 .ןגרַאמ ןשידִיי ַא רַאפ ןעגנוצַארּפש-ץנעטסיזקע ןפַאש

 ּצ

 ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןטפירשטייצ יד טסייה סַאד ,עסערּפ עשידִיי יד
 טָאה ,עסערּפ רעלַאנַאיצַאנ רעד וצ ךעלסילשסיוא ןצענערגַאב ךיז ןלעוװ רימ ןוא

 יד ןופ גנוקיטלַאטשעג רעד ןיא לָאר עקיטכיווסנבעל ַא טליפרעד ןַא דימת ןופ

 קיסעמלָאצ ַא ןעוװעג זיא סע לייו .טלעוו רערָאג רעד ףיוא םיבושי עשידִיי

 טנַאקעג ךיז רענעיל רעד טָאה ,עסערּפ עשידִיי עלופסטלַאהניא ןוא עכייר

 וצ טסַאּפעג סנטסיימוצ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ רעדָא גנוטייצ ַא ןביולקסיוא

 -נורַא רע זיא טייצ רעד טימ ןוא גנוסַאפפיוא-טלעוו רעדַא ָאווינ ןקיטסייג ןייז

 .הקיני עקיטסייג ןייז ךיוא ריא ןופ ןגיוצעג ןוא העּפשה ריא רעטנוא ןלָאפעגרעט

 ,עטפַאהנסַאמ ןעוועג ןענייז ןעגנוטייצ עשידִיי יד ןופ ןזיירק-רענעייל יד

 ןוא רעטקַארַאכ ריא בילוצ סָאװ ,עסערּפ רעשיערבעה רעד וצ ץַאזנגעק ןיא

 בלב ענעדנובעגוצ ךיוא רעבָא ,לָאצ עטצענערגַאב ַא טַאהעג יז טָאה ךַארּפש

 -יצ עכעלרעגריב עשידִיי יד ןופ רענעייל לייט רעטסערג רעד .רענעייל שפנו

 טָאה ,ןטפירשטייצ עשירַאטעלַארּפ יד ןופ ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ןעגנוט

 טנרעלעגסיוא ךיז ןּבָאה ייז ּוו ,תובישי ןוא םירדח יד ןיא ךוניח ריא ןעמוקַאב

 ןיא לייוו .תוא ןַא וליפא רָאנ ,טרַאװ ַא רעדָא ץַאז ַא זיולב טשינ ןשטייטוצנייא

 רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ןצנעװקעסנַאק-הכלה ןגיוצעג ןעמ טָאה דומלת

 םענופ גנּויצַאב עטסנרע יד ןעמוקעג זיא ןענַאד ןופ .תוא ןדעי א ןופ גנוטיידַאב

 קורדסיוא ןדעי ףיוא ךיז ןלעטשּפָא ןייז ,טרָאװ ןשידיי םוצ רענעייל ןשידיי

 ,רימ טכוד .טייקכעלטקניּפ-טשינ רעדעי ףיוא ןריגַאער ןייז ןוא גנוטייצ רעד ןיא

 גנוטייצ יד זַא ,עשידִיי יד רַאנ יו ,עסערּפ ערעדנַא םוש ןייק ָאטשינ ןיא סע זַא

 יד ןליפַא ,ות זיב ףלא ןופ רעדָא הצק לא הצקמ שממ ןרעװ טנעיילעג לָאז

 .טנכערעגניירַא ןסנָאנַא

 רעסיורג תמאב רעד ןופ ןובשח ַא קיניײוו ןוצ ּפָא ךיז רימ ןביג רשפא

 ןופ ךשמה ןוא םויק םעד ןטלַאהפיוא ןרַאפ עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ גנוטיידַאב

 עשידִיי ַא זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ןוומ רימ .תוצופת יד ןיא םיבושי עשידִיי יד

 ןופ זילב טשינ ןסיוועג םעד ןיא ןײרַא טגנירד ןוא טנעיילעג טרעוװ גנוטייצ

 רעד ןוא ,םינכש וליפא ןוא ןשטנעמ-בוטש ענייז ןופ ךיוא רַָאנ ,ןײלַא טנענַאבַא

 גנוטייצ יד ןיילַא ןענעייל סָאװ ,יד וצ ךיוא טייגרעד ןעלקיטרַא יד ןופ גנַאלקּפָא

 ןוא סעיניל-גנַאלק ערַאבעזמוא ךרוד טײרּפשרַאפ טרעו טלַאהניא ריא .טשינ

 -יד עריא ןופ חטש רעד יו ערעטיירב ןוא ערעטייוו ליפ יד זיא גנוקריוו ריא

 עסערּפ עשידִיי ַא ןטלַאהפיוא סָאד זַא ,רימ ןגָאז רעבירעד .סרענעיײל עטקער

 עשידִיי ַא ןוא טלעוו רעד ןיא בושי ןשידַיי ןדעי רַאפ טייקידנעווטיונ ַא שממ זיא
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 .בוטש רעשידַיי רעדעי רַאפ גנוטיידַאב רעקיסַאלקטשרע ןופ ןינע ןַא זיא גנוטייצ

 גנוטייצ עשידִיי ַא טרעוו .טייקשידִיי וצ טייקנדנובעגוצ ןופ קהבומ ןמיס ַא זיא יז

 סעּפע זיא טרַאד זַא ,ןבַאה ארומ ןעמ ףרַאד ,בוטש רעשידִיי ַא ןופ טקיטײזַאב

 ַא ןיא גנוטייצ עשידִיי ַא טשינ טניישרעד .טייקשידִיי טימ גנונעדרַא ןיא טשינ

 -עיצַאלימיסַא רעקידנעַארד ַא ןופ זייװַאב רעטשרע רעד סָאד זיא ,בושי ןשידִיי

 .הנכס

 ןשידִיי םעד ןיא לַאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפש עסערּפ עשידִיי יד ביוא ,ןכ םא

 סיורג רָאטקַאדער ןוא רעביירש םענופ תוירחא יד זיא ,תוצופת יד ןיא ובעל

 ןגיוועג ףרַאד קורדסיוא רעדעי ןוא ץַאז רעדעי ,לקיטרַא רעדעי .רעשל ןיא

 טגיל סָאװ ,תוחילש יד ןרעװ טשלעפעג טשינ לָאז סע ,ןרעװ ןטסָאמעג ןוא

 .שטנעמ-ןעּפ ןפיוא

 לכ-םדוק רימ ןזומ ,רענעיײל ןשידִיי ןפיוא סולפנייא ןַא ןבָאה רימ ןליוו

 רעד טימ ןוא רעגייטש-סנבעל רעזדנוא טימ ליּפשיב סלַא םיא רַאפ ןעניד

 ןשיוצ הריתס ןייק ןייז טשינ לָאז ,אפוג זדנוא ןשיווצ גנּויצַאב רעקיטייזנגעק

 לייוו .ןיילַא ןעיײגַאב רימ סָאװ ,םישעמ יד ןוא ,ןקידיירּפ רימ סָאװ ,עירָאעט רעד

 -ייברַאפ יד ּפָא ךיז ןלעטש סע עכלעוו ןבעל ,רעטצנעפיוש יד יװ ןענייז רימ

 ַא ןטכילפרַאפ זדנוא ףרַאד ייר רעטשרע רעד ןיא .ייז ןריװרעסבָא ןוא רעייג

 ןופ דובכ םעד ןעניוש ןיא ןקירדסיוא ךיז לָאז סָאװ ,קיטע עכעלטפַאשלעזעג

 רעדַא ןלַאּפַאב וצ ידכ ,טרָאװ עטקורדעג סָאד ןצונסיוא טשינ טרפב ןוא ןרעדנַא

 -ַאב זיא ,עסערּפ עשידִיי יד רקיעב ,עסערּפ יד לייוו .זיא'ס ןעמעוו ןקידיײלַאב וצ

 ,רענעייל םענופ ַאווינ ןשילַארַאמ ןוא ןקיטסייג םעד ןבייהרעד וצ ןרַאװעג ןפַאש

 ךָאנ ןעלקיװטנַא וצ ,קיטַאמעלבָארּפ רעשידַיי רעזדנוא וצ ןרעטנענרעד וצ םיא

 ןקיטסעפרַאפ וצ ,ןסיוו וצ גנובערטש יד םיא ןיא ןקעוװ וצ ,שוח ןשיטע ןייז רעמ

 עסערּפ עזעיגילער יד ןעניז ןיא ייברעד בָאה'כ -- גנוגייצרעביא עזעיגילער ןייז

 ןענַאװ ןופ ,לַאװק ַא ןיא יז ןעלדנַאװרַאפ וצ טשינ לַאפ ןייק ףיוא רעבַא --

 .ןרעסַאװ עכעלדעש סױרַא ןעמָארטש סע

 ןיא ,1914 ןיא ןריובעג ,רעגנילק םולש
 טקידנערַאפ .עיצילַאג-חרזמ ,ָאקטסַארַאכ
 -רת ַא ןיא תירבע טנרעלעג ,לוש-לטימ ַא
 -ַאק ןופ ןעמוקעג 1947 בייהנָא .לוש-תוב
 .זירַאּפ ןייק ץיווָאט

 ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג 1949 ןיא
 1950 ןיא ,"געוו רעזנוא,, גנוטײצנכַאװו רעד
 ךָאנרעד ןוא עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא
 .גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער-ףעש ןרָאװעג
 ןיא) עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ רעטעברַאטימ
 -שי ןוא םזינויצ , (ךַארּפש רעשילגנע רעד
 -גיא-לצרעה םעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"לאר
 -ער רעד רעטנוא ,קרָאי-ינ ןיא טוטיטס
 -רַא טקורד .יַאטַאּפ לאפר ר"ד ןופ עיצקַאד
 ןוא "סעיינ עטצעל , ,"הפצה , ןיא ןעלקיט
 .ןטפירשטייצ ערעדנַא



 קינרוק ס =

 סערָאשו ןאשו ,טרַאפַאּפַאר לרַאש

 "טינַאמוח ל,, רַאַפ "ןלַאטיּפַאק עשידיי , ןוא
 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא ןעמ טָאה 1971 רָאי ןיא

 רָאי טרעדנוה :רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ןופ סמואעליבוי ייווצ טרעייפעג

 טייז רָאי קיצפופ ןוא ענומָאק רעזירַאּפ יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא'ס טייז

 -נָא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ סערגנָאק ןפיוא זיא רוט טָאטש רעד ןיא

 -ַאב רעכעלקילגמוא רעד -- ןטַאגעלעד טייהרעמ ַא ךרוד -- ןרָאװעג ןעמונעג

 ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןיא ןסילשנָא ךיז לָאז ײטרַאּפ יד זַא סולש

 טעדנירגעג זיא סָאװ ,?עטינַאמוה'ל, גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס עלַארטנעצ יד זַא

 רעינ רעד ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד ןרעוו לָאז ,סערָאשז ןַאשז ךרוד ןרָאװעג

 .ײטרַאּפ

 -לעזעג, רעד ןופ ןיטעלויב ַא ןענישרעד זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טעמכ

 -ָאװער ןשיסור-שידי םעד טעמדיוװעג ?ןסערָאשז ןגעוו סמוידוטש רַאפ טפַאש

 לירּפַא ןיא) קירוצ רָאי 61 טימ זיא רעכלעוו ,טרָאּפָאּפַאר לרַאש רענָאיצול

 -סױרַא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ סערגנָאק ַא ףיוא (1

 -ַאמוה'ל, רעד ןגעק ןוא ןסערָאשז ןגעק ןעגנוקידלושַאב עכעלטע טימ ןטערטעג

 ט ש י 1 גנוטייצ עשיטסינומָאק ןייק טנעמָאמ םענעי ןיא טָאה סָאװ ,"עטינ

 טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק ןייק סָאװ הביס רעטושּפ רעד בילוצ ,ןייז טנָאקעג

 ...טריטסיסקע ט ש ינ  טלָאמעד ךָאנ

 ? טרָאּפָאּפַאר לרַאש ןעוועג זיא רעוו רעבַא

 טנעצקא ןכעלרעפעג א טיט שייוטנארפ טדעה שאו (י עק

 . .קאלאפ א ןופ

 רושָארב רעקיזָאד רעד ןיא טלעטשעגרָאפ טרעװ רע ױזַא יו ןעז רימָאל

 :ָאבַאר ןַאשז רבחמ םעד ךרוד

 -עג ןבָאה עכלעוו ,םיבשות עקירָאי 50 רעזירַאּפ יד ןופ רעװ

 לרַאש טנעקעג טשינ טָאה ?סַאלק ןשיטילַאּפ .ג .א םוצ טרעה

 ןשַאט יד ,קיטכיזצרוק ,ןגױא יד וצ זיב דרָאב ַא טימ ?ןטרַאּפַאּפַאר

 טיירּפשרַאפ רע טָאה ,ןרושַארב עשיטסיסקרַאמ טימ טליפעגסיוא

 ןטפַאשטנעק ןזיוװַאב ןבָאה עכלעוו ,טסייג ןופ רעטרעװ ךיז םורַא

 ַא טימ רעבָא ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןגעוומוא עלַא ןופ

 ...יקַאלַאּפ ַא ופ טנעצקַא ןכעלרעפעג

 -ןַארפ ןופ עדייבעג) "ןָאברוב-עלַאּפ, ןיא ןעזעג םיא טָאה'מ

 ןופ טנעדנַאּפסערַאק רעד ןעוועג זיא רע ּוװ ,(טנעמַאלרַאּפ ןשיזיוצ

 -סיומָאק רעד ןופ ןעגניטימ יד ףױא ךױא יװ ?ַאיטסעוזיא, יד

 (לָאמליײט) זיא רע ןלַאװ ייב טַאדידנַאק סנעמעוװ ,ייטרַאפ רעשיט

 סָאװ לַאטרַאװק רעשידיי רעד) לֵאּפ עס ןופ לַאטרַאװק ןיא ןשוועג

 ..ס .א -- "לצעלפ סָאד, .נ .א טנַאקַאב זיא



 2 אטא -  ךאהאמלא -- 2 182

 ןעמַאד עטמירַאב ייב ןפָארטעג לָאמלײט ךיא םיא טָאה ןעמ

 ,ףמַאק-ןסַאלק ןופ רוטַארעטיל רעד טימ טנעקַאב טָאה רע עכלעוו

 ןפאה סאוו .שורחהסרא עטנואגעלע טימ ייברעד ךיז ץידנבונאב

 םהשט האי ןשנבפא ןופ חיה םעד טאהעג

 -ַאק יד ךרוד טלעטשעגרָאפ ןרָאװעג טײקמַאזיױרג טימ זיא רע

 -ַאקירַאק ַא ןעז טנָאקעג .א .צ טָאה ןעמ .סטכער ןופ ןטסירוטַאקיר

 טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע זַא ,ךלוה ַאזַא ןיא טרָאּפָאּפַאר ןופ רוט

 רעטששרמולכ ןייז טימ ןגיוצעגוצ ןבָאה לָאז רע סָאװ ,טיילפמוא טימ

 טרעוו ערעסעב ליפ ַא טַאהעג טָאה טרָאּפַאּפַאר רעבָא .טיײקיצומש

 םיא ןגעװ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ עטנָאמרעד יד יװ

 א תשטשעוק םתעמ'ש א טימ ששנעמ א ןשועג זיא רע .טכאמעג

 קיטכירפױא ,ןשינעטנעק עלַאנָאיצַאנרעטניא טימ רעלטפַאשנסװ

 האיועג א הב טשהעהאא ןשטשע רעבא רע זיא יפרעד .האבליפ ןוא

 -רעדַאב רעטשרעהַאבמוא ןַא ופ ןוא ןטײקשירַאנ ןָאטוצּפָא טעטיל

 שי יזאפ הששקאפ א ןיא שעטש וצ ןילא ךיז שינעפ

 :סילַאיצַאס ןופ סעיסעס יד ףױא ןוא ןסערגנָאק-ייטרַאפ ףױא

 (יוימ -- ןואואטױא ןשעששעק םיא ןיא ,2אנאיצאנרעטניא ןשימ

 ןטאט1נאמ עטפאהשפייוצ - לאמ ירוט שומ

 ןק רפ שששוה ןיא 1865 שא ןףפאושע ופיהפעע ןיא םהאפאפאר

 רערענַאיצולַאװער רעד ןיא רעפמעק סלַא .החפשמ רעשידי ַא ײב

 .דנַאל ןייז ןזָאלרַאפ טזמעג רע טָאה חםזירַאצ ןגעק גנוגעווַאב

 א מ ראי יי ? יה ןטעטיקאמעד ?שיצאש יז טנײפ כאהכע;

 2 טי עששק7אצ אט ןישה וצ ןעעטווצעג

 םדוק ָאד זיא רע .ערעפַא-סופיירד רעד ברע זירַאּפ ןייק טמוק טרָאּפָאּפַאר

 םזילַאיצַאס ןרַאטינַאמוה ןוא ןשיטסילַאעדיא םעד ךרוד טסולפנייאַאב ןרָאװעג

 רעבָא טָאה רענָאיצולָאװער רעקיזָאד רעד ..סערָאשז ןַאשז ןופ גנוטכיר רעד ןופ

 -נעהנָא ענייז ןוא סערָאשז ןעוו םזילַאיצָאס ןשיטסילַאעדיא ןטימ ןסירעגרעביא

 ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס) טסילַאיצַָאס ַא זַא וצרעד ןעוועג םיכסמ ןבָאה רעג

 -עיצילַאָאק ַא ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז (*ערעּפַא-ןַארעלימ, רעטמירַאב רעד
 רַאפ עכעלטרָאװטנַארַאפ ,ןרָאטסינימ טרעהעג ךיוא ןבָאה'ס רעכלעוו וצ גנוריגער

 ,טסיסקרַאמ ַא רע טרעוו טלָאמעד .ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ גנוקירדרעטנוא רעד

 רע טניפעג טרָאד ךיוא רעבָא .דעג לישז ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןָא ךיז טסילש ןוא

 .ץַאלּפ ןייז ףיוא טשינ ךיז

 רעד ןופ ןזיירק עשיטסיסקרַאמ יד ןיא אקווד זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד ָאד

 -מַא ןעוװעג ןענעז ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיזיוצנַארּפ רעקיטסלָאמעד

 ןצנעדנעט עשיטימעסיטנַא ענעטלַאהַאב רעדָא ענעּפָא עסיוועג ןטסקרַאטש

 -נַארפ יד ןופ גיהנמ רעקיטסלָאמעד רעד זַא ןענָאמרעד וצ יאדכ ךיוא זיא'ס

 ןַאשז סָאװ רַאפ ןדירפוצמוא קרַאטש ןעוועג זיא דעג לישז ןטסיסקרַאמ עשיזיוצ

 .ןסופיירד ןופ עיצַאטיליבַאהער רעד רַאפ ףמַאק ןטימ טריפעגנָא טָאה סערָאשז

 ערעּפַא-סופיירד יד זיא רעקיטערָאעט ןשיטסיסקרַאמ-שיזיוצנַארפ םעד טול

 עכעלטסירק ןשיװצ ףמַאק-ץנערוקנָאק םענופ דָאזיּפע ןַא יו רעמ טשינ ןעוועג

 -ָארּפ עשיזיוצנַארּפ "ערשכ, ךיז ןפרַאד רעבירַאד ןוא ןעיושזרוב עשידיי ןוא

 ,.ןשימ ט ש י נ ןינע ַאזַא ןיא רעירַאטעל
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 וצ סעיזנעטערּפ טַאהעג םעד בילוצ טשינ רע טָאה ןטרָאּפָאּפַאר ךייש סָאװ

 טרָאּפָאּפַאר טָאה ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו .ןדעג

 ןעו רעבָא ."המחלמ ןגעק, .נ .א גנוטייצ ַא ןופ ןרעמונ עכעלטע ןבעגעגסױרַא

 -ט ש י נ ןוא טסילַאיצָאס *רעטכערק רעד טָאה ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד

 ,םולש רַאפ ףמַאק םעניא ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב סערָאשז ןַאשז טסיסקרַאמ

 -סינימ ןרָאװעג זיא דעג לישז טסיסקרַאמ ןוא טסילַאיצַאס רעקניל רעד ןגעקַאד

 סלַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טייהנייא רעלַאנָאיצַאנ ןופ גנוריגער רעד ןיא רעט

 טנָאמרעד ךיוא לָאז בגא ךרד .ןטסעבמַא יו המחלמ יד ןריפ וצ ליצ-טּפיוה

 רעד ןיא סעיצקַארפ *עשיטסיװעשלָאב, ןוא "ששיטסיוװעשנעמ, יד זַא ןרעװ

 -טשּפָא רעד תעב ןבָאה (טנעמַאלרַאּפ רעשיסור רעקיטסלָאמעד רעד) "אמוד;

 רָאנ ןגעק טמיטשעג ט ש י נג 1914 רָאי ןיא טעשזדוב-סגירק ןופ גנוֿמ

 -לעוו -- טכענקביל לרַאק וליפַא .ןעמיטש ןופ ךיז ןטלַאהּפָא טימ טנגונגַאב ךיז

 ."דנוב סוקַאטרַאּפס, םעד ןפַאשעג גרובמעסקול ַאזָאר טימ ןעמַאזוצ טָאה רעכ

 -סכייר, ןיא טמיטשעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב טָאה

 (* .טעשזדוב-סגירק ןרַאפ (טנעמַאלרַאּפ רעשטייד רעקיטלָאמעד) *גַאט

 רעוװש טציא עקַאט זיא'ס .טרָאּפָאּפַאר לּרַאש טלדנַאהעג טָאה ױזַא טשינ

 ;טַאטוּפעד ַא ןעוועג טלָאװ רע ןעוו טמיטשעג ןַאד טלָאװ רע ױזַא יו ןסיוו וצ

 -סיפיצַאּפ יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיילג ךיז טָאה רע זַא טסּוװַאב ָאי רעבָא זיא'ס

 עכלעוו ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ןעגנוריּפורג עשיט

 -עג עקיטסלָאמעד יד ןוא טייקיטעט רעייז ןרינידרָאָאק וצ טוװּורּפעג ךיוא ןבָאה

 טָאה טרָאּפָאּפַאר לרַאש טנַארגימע רעשידיי רעד .ןעגנוגנידַאב-המחלמ עכעלרעפ

 רענגעק עשיליוּפ רָאג יצ ,עשיסור ,עשידיי ןופ ןעמָאנ ןיא טשינ טדערעג ןַאד

 טכערב'ס ןעוו .ןטסיפיצַאּפ עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןעמָאנ ןיא רָאנ ,המחלמ ןופ

 -רַאנגײא ןייז טימ רע טרעוו ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער עשיטַארקָאמעד יד סיוא

 רעשיטסיװעשלַאב רעד ךָאנ .ןיקסנערעק ןופ דיסח רעסייה ַא םזַאיזוטנע ןקיט

 ַא ןופ ןטסיקנַאלב , סלַא ןיקצָארט ןוא ןענינעל רע טנכייצַאב שינערעקרעביא

 ןעמ ףרַאד ,גנונעכייצַאב עקיזָאד יד ןייטשרַאפ וצ ידכ ."סטכעקעג ןשירעטָאט

 רעשיטסימערטסקע ןימ ַא טייצ ןייז ןיא ןעוועג זיא יקנַאלב טסוגיױוא זַא ןסיוו

 -ספמַאק עשיטסירָארעט רַאפ שינעדנעטשרַאפ סיורג טַאהעג טָאה סָאװ ,טסיקניל

 יד ןשיװצ ןייז וצ טרעטשעג טשינ ןטרָאּפָאּפַאר רעבָא טָאה סָאד .ןדָאטעמ

 עיצולָאזער יד ןריפכרודַא םייב רוט ןיא סערגנָאק ןפיוא ןטַאגעלעד עטסוויטקַא

 ןוא ןיקצָארט ןוא ןענינעל ןופ ןעגנוגנידַאב עלַא ןריטּפעצקַא לָאז ײטרַאּפ יד זַא

 רעטכער רעד ןיא ןעמ טָאה טלָאמעד ךיוא ."ןרעטנימָאקא ןיא ןסילשנָא ךיז

 .ךעלטרעוו-ךעטש עשיבָאפָאנעסק-שיטימעסיטנַא םיא יבגל טעדנעוװעגנָא עסערּפ

 רעד, :זַא טנָאטַאב ?ַאורק ַאל, גנוטייצ עשילױטַאק יד לשמל טָאה ױזַא

 רעד רעבָא ,סעקיװעשלָאב יד ןגעק זיא םולב ןָאעל טילעַארזיא רעשיזיוצנַארפ

 לרַאש (רעדנעלסיוא רַאפ גנונעכייצַאב-לדיז עשיזיוצנַארפ) "קעטעמ, ןוא דיי

 רעשיטסינומָאק רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ."סעקיועשלָאב יד טציטש טרָאּפָאּפַאר

 ָאד .טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ןרָאװעג טרָאּפָאּפַאר לרַאש זיא יײטרַאּפ

 .םזינומָאק רעד סנױזַא זיא סע סָאװ טגייצרעביא ךיילג עקַאט ךיז רע טָאה

 לָאמַא טָאה טרָאּפָאּפַאר זַא ,טלייצרעד טרעװ ןטייצ ענעי ןופ ענייז ןציוו יד ןשיווצ

 זיא סָאד סָאװ טסיוו רע יצ רבח:-יײטרַאּפ ןשיטסינומָאק ןטושּפ ַא טגערפעג

 .גרובמעסקול ַאשזור; :שָאקלָאשט סַאדַא (
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 ןייק ןבעג טנָאקעג טשינ טָאה רבח רעד ןעוו ?טעטימָאק-לַארטנעצ ַא סנױזַא

 טעטימָאק-לַארטנעצ ַא; :טרעלקעגפיוא טרָאּפָאּפַאר םיא טָאה ,הבושת עיונעג

 ןרילרַאפ ןוא סיפ עדייב ןריולרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ עיצקעלָאק ַא זיא

 ןשיוװצ קידנעייז ..."ןצנַאט ןלָאז ייז סופ ןכלעוו ףיוא ןרעלקניײרַא םייב טייצ יד

 ריא טסייו יצ :עגַארּפ ערעדנַא ןַא טלעטשעג ייז טרָאּפָאּפַאר טָאה ןטסילַאיצָאס

 טשינ םיא ןבָאה ייז ךיוא ןעוו ?ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס טנייפ בָאה ךיא סָאװרַאפ

 טנייפ בָאה ךיא, :ןפורעגסיוא רע טָאה ,הבושת עקירעהעג יד ןבעג טנָאקעג

 ...?קיװעשלָאב ַא ןרעוװ וצ ןעגנוווצעג ךימ ןבָאה ייז לייוו ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 רָאפ ןעמוק'ס ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 טנעדנַאּפסערָאק רעזירַאּפ ץלַא ךָאנ רע זיא ,"ןסעצָארּפ רעװקסָאמ, עטשרע יד

 -גַארפ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םענופ דילגטימ ןוא *ַאיטסעווזיא , יד ןופ

 ַא ןיא עטקידלושַאב-טּפױה יד ןופ רענייא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיזיוצ

 טרַאנעגּפָא טָאה רע זַא הדומ .דנַא .ווצ ךיז זיא ,ועינעמַאק ,סעצָארּפ רעװקסָאמ

 קילג ןייז וצ !טרָאּפָאּפַאר לרַאש ...ןסייהעג םיא טָאה ױזַא לייוו ,ײטרַאּפ יד

 זיא רע רעבָא .זירַאּפ ןיא רָאנ ,עװקסָאמ ןיא טשינ ןַאד טרָאּפָאּפַאר לרַאש זיא

 -עמַאק טָאה גנורעלקרעד רעטנָאמרעדנבױא רעד ןיא זַא הדומ ךעלטנפע ָאד ךיז

 ...טגָאזעג ט ש י נ טנגיל ןצנַאג ןייק וועינ

 ךיא בָאה -- הדומ ךיז טרָאּפָאּפַאר לרַאש זיא -- טיט סנינעל ךָאנ ,ָאי

 ךיוא ןוא ןענילַאטס ןגעק ףמַאק ןייז ןסייררעביא לָאז רע זַא ןוװועינעמַאק ןטַארעג

 סָאד .ןעגנורעדָאפ סנילַאטס טימ םכסה ןיא קיטירקטסבלעז ַא טימ ןעמוקסױורַא

 ןופ ןוא םישזער ןשיטעיוװָאס ןופ "ןסערעטניא ערעכעה, יד ןעניד וצ ידכ ץלַא

 "יודיווא רעקיזָאד רעד ךָאנ .גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 טפערט רע .ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשיזיוצנַארפ יד טרָאּפָאּפַאר לרַאש טזָאלרַאפ

 טווּורּפ ןוא ,רעקיטַאּפמיס רעדָא ןטסינומָאק עשידיי ענעזעוועג ערעדנַא טימ ךיז

 רעשידיי, רעקיטנייה רעד וצ ךעלנע ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ טפַאשלעזעג ַא ןפַאש

 ךיז ןבָאה ןעגנוטַארַאב עכלעזַא ןיא .זירַאּפ ןיא ?עיצַאזינַאגרָא רעוויסערגָארּפ

 םהרבא םייחל-לדבי ןוא ,קנַאלב לימכאר ,ץנימ רעדנַאסקעלַא טקילײטַאב .דנַא .ווצ

 רעבָא ןענעז ןסולשַאב עקידתושממ םוש ןייק .א .א רעגַארש ,יקסווָאקייש ,ידור

 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ט ש ינ

 רעד ןיא ןטערטעגניײרַא טרָאּפָאּפַאר זיא טקַאּפ-רעלטיה-ןילַאטס םעד ךָאנ

 המחלמ-טלעוװ רעטייוצ רעד תעב  .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיזיוצנַארפ

 רע ווו ,ןצניװָארּפ עטריּפוקָא-טשינ יד ןופ לטעטש ַא ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה

 סע יװ טיול .ןטעטימָאק-ספליה עשידיי יד ןופ עציטש עלעירעטַאמ ןעמוקַאב טָאה

 עטצעל יד ןיא טרָאּפָאּפַאר לרַאש טָאה ,ידור םהרבא ןבעגעגרעביא רימ טָאה

 עשידיי יד ןופ רעריפ יד ןופ םענייא וצ ןדנָאװעג ךיז טיוט ןייז רַאפ םישדח

 ןוא ך'נת ַא ןקיש םיא לָאז ןעמ קידנטעב ,לי'ז ןיוועל יבצ ,ןטעטימָאק-ספליה

 .שידק ןגָאז ןעמ לָאז רבק ןייז ףיוא

 לטעטש םעניילק ןיא ,רעטנלע ןַא 1942 ןיא טרָאּפָאּפַאר זיא ןברָאטשעג

 -סיוא טשינ ךעלניײשרַאװ זיא האווצ עטנָאמרעדנבױא יד .יפאפ-אל-קריס-ןאס

 .. ןרָאװעג טריפעג

 .עטי'נאמוה 20 רעד ןיא ףמאק רעד

 ןסירעגרעביא טרָאּפָאּפַאר לרַאש טָאה ,ןרָאװעג טגָאזעג רעירפ זיא'ס יװ

 ןטסילַאיצָאס זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד טקידיײטרַאפ טָאה רענעי ןעוו ןסערָאשז טימ
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 -רוב ןופ רעייטשרָאפ טימ ןעגנוריגער-עיצילַאָאק ןיא ןקילײטַאב ךיז ןפרַאד

 -קַארפ רעשיטסיסקרַאמ רעד וצ טרעהעג ןַאד טָאה טרָאּפָאּפַאר .ןעײטרַאּפ עזַאושז

 ןסערָאשז ןופ גנולעטש עטנָאמרעד יד טצונעגסיוא טָאה סָאװ ,דעג לישז ןופ עיצ

 סָאװ *טפַאשרעה רעשירָאטַאטקיד רעד ןופ *עטינַאמוה'ל, יד ןעיירפַאב וצ, ידכ

 .טריפעגנייא ןבָאה טרָאד לָאז רע

 טשינ "ןטסידעג ,, יד ןבָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןטלעז טשינ ךיז טפערט סע יװ

 -רַאפ םיא טלָאװעג זיולב ןבָאה ייז ,טרעקרַאפ .ןסערָאשז טקעריד טריקַאטַא

 ןייא רַאפ רעווש וצ ךעבענ זיא סָאװ ,רָאטקַאדער-ףעש ןופ טעברַא יד ןרעטכייל

 -ער ַא ןרעװ ןפַאשעג לָאז'ס זַא טגיילעגרָאפ ייז ןבָאה קעווצ םעד וצ ...שטנעמ

 סערָאשז ןַאשז ...ןוא דעג לישז טימ ןענָאזרעּפ יירד ןופ םויגעלָאק-עיצקַאד

 טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא *עטינַאמוה'ל, יד זַא ןסיוו ןעמ ףרַאד ייברעד ,ייז ןשיווצ

 עלעירעטַאמ עסיורג טַאהעג טָאה יז ןוא גנוטייצ-יײטרַאּפ עלעיציפָא ןייק ןעוועג

 -ַאיצָאס יד יוװ ױזַא זַא טקידערּפעג רעבירעד ןבָאה ?ןטסידעג, יד .ןטייקירעוװש

 -רַאפ *עטינַאמוה'ל, יד ףרַאד ,גנוטייצ-ייטרַאּפ עלעיציפָא ןייק טשינ ןבָאה ןטסיל

 ןיא רָאפ טמוק 1911 לירּפַא ןיא .ןַאגרָא ןשיאייטרַאּפ-ןייר ַא ןיא ןרעו טלדנַאװ

 -נגלָאפ טימ טרָאד ךיז ןצונַאב ?ןטסידעג, יד .סערגנָאק-ייטרַאּפ ַא ןעטנעק-ןַאס

 ַא ןיא טריפעגנָא טרעוו ?עטינַאמוה'לא יד זַא ןסייו עלַא; :ןטנעמוגרַא עקיד

 זיא סָאװ טסיײיג ַא ןיא ןגָאז ליו סָאד ,טסייג ןשיטסימרָאפער-שיטסינָאיזיוװער

 רימ זַא טריאוניסניא טרעוו'ס ...?גנואיושנָא-טלעוו רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעק

 סעיצַאוניסניא עכלעזַא .ןסערָאשז ןגעק ךעלנעזרעּפ סעּפע ןבָאה (ןטסידעג יד)

 טָאה רע ,גנוטייצ יד ןריגַאדער ןיילַא טשינ ןָאק סערָאשז .ךעלרעכעל ןענעז

 -יא טפַאשלעזעג עשיטסילַאיצָאס ַא ןפַאש ןופ ןַאלּפ ןייז .תוגאד ערעדנַא טנזיוט

 ןיא ןרעוו טקידיײטרַאפ טשינ ןָאק גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד בלַאהרענ

 טשינ טעװ *עטינַאמוה'ל, יד זַא ןפָאה וצ זיא'ס ןוא גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא

 -סינָאיזיװער-שיטסיּפָאטוא ַאזַא רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ

 ...סעיצידַארט (עשיטסילַאיצָאס) ערעזנוא עלַא וצ ץַאזנגעק ןיא זיא סָאװ ,ןַאלּפ ןשיט

 2  טשש שי 7

 טעדנירגעג זיא סָאװ ,(*עטינַאמוה'ל,) גנוטייצ עקיזָאד יד טָאה טנַאקַאב יװ

 -וס יד ץזַאבטּפױה עלעיסנַאניפ סלַא טַאהעג ,ןסערָאשז ךרוד 1904 ןיא ןרָאװעג

 סעמוס עסיוועג ;ןטסילַאטיּפַאק עשידיי לָאצ ַא ןבעגעג ןבָאה סע עכלעוו ,סעמ

 ,לירב-יוועל ןאיסול ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז

 -רַאבקנַאד ַא טלָאצעגּפָא טימרעד ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עשידיי עקיזָאד יד

 .ערעפַא-סופיירד רעד תעב גנוטלַאה ןייז בילוצ ןסערָאשז בוח-סטייק

 רעד ןיא ןענַאטשטנַא 1906 ןיא זיא ,רושָארב עטריטיצ יד טלייצרעד סע יו

 רַאפ ןענופעג ךיז טָאה גנוטייצ יד ןוא ,סיזירק רעלעיסנַאניפ ַא ?עטינַאמוהיל;

 .טָארקנַאב

 ןעגנוטייצ עשידיי רעזירַאּפ סָאװ עקיבלעז סָאד ןָאטעג ןַאד טָאה סערָאשז

 גניטימ-ןסַאמ ַא טימ ,עיצקַא עלעיסנַאניפ ַא טריפעגכרודַא ה"ד ,רָאי סעדעי ןעוט

 .ןטסױװיטקַא עשיטסילַאיצָאס ןופ

 ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ךיוא ןעגנורעײטשַאב ןעמוק סע

 ,א"א דנַאלגנע ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד

 טַאר ןויטַארטסינימדַא ןיא טייהרעמ יד םעד קנַאד ַא ןיוש טָאה ײטרַאּפ יד

 -עד ןיוש ןצנַאטסניא-ײטרַאּפ יד ןענָאק טימרעד .(ןצניינ ףיוא רעדילגטימ ןעצ)
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 עקיזָאד יד ןיא ."עטינַאמוה'ל} רעד ןופ עיניל רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו ןרידיצ
 .ןעטנעק-ןַאס ןיא סערגנָאק-ייטרַאּפ רעד טנפעעג ךיז טָאה ןעגנוגנידַאב

 ןסערָאשז ןעלדיז וצ "ףעש. רעד סלא טלעטשעגסיורא טרעוו טרַאּפאּפאר

 -עג טָאה סָאװ קיטילָאּפ יד וליפא .םולשב ךרודַא ץלַא טייג סערגנָאק ןפיוא

 .טקיטעטשַאב טרעוװ ,ןעגנוריגער עזַאושזרוב טציטש

 ןטרָאּפַאּפַאר ךרוד וויטיזָאּפ סלַא ןטלַאהעג וליפא טרעוו קיטילָאּפ עקיזָאד יד

 :טרעלקרעד רעכלעוו ,ןילַא

 עלַא ןופ רעדילגטימ יײיטרַאפ טײהרעמ רעסיורג רעד טימ,

 גנוריגער עשיטַארקָאמעד עקידתמא ןַא רעסעב ךיא ליוו ןצנעדנעט

 וו ץימזש סקעז ןעמוקַאב רעסעב ?לױװכ .ערענָאיצקַאער ַא רעדייא

 ..קיטעמטירַא יד סא שינ טסילשש םיזסקרַאמ רעד לייוו ...טרעדנוה

 .פעלק לָאצ יד זױלב טשינ זַא ,גָאז ןוא רעטייו ךָאנ ןײג לעוװ ךיא

 לייו ,טיײדַאב ַא טָאה קיטיױו רעייז ןופ טײקרַאטש יד ךױא רָאנ

 -עד .ןרָאטקַאפ עשיגָאלַאכיספ טימ ךיא ךיז טנכער טסיסקרַאמ רעד

 ךיז לָאז ןקעטש סגנוריגער רעד רעסעב זיא'ס זַא ,ךיא בױלג רעביר

 -ַאיצקַאער ןופ טנעה יד ןיא יװ ,ןרעטיצ סָאװ טנעה ןיא ןעניפעג

 ...טײהרעדנילב ןוא רעקרַאטש ןגָאלש עכלעוו ,ןרענ

 ןגעק קיטירק רעפרַאש ַא וצ ןעגנַאגעגרעביא טרָאּפָאּפַאר רעבָא זיא דלַאב

 יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,שארב ןסערָאשז טימ םיגיהנמ-ןטסילַאיצָאס יד

 -עד צזַאושזרוב טימ גנוריגער:עיצילַאָאק ַא וצ טייקירעהעגנָא עשיטסילַאיצָאס

 -סקע יד זַא ןדיימוצסיוא לטימ ַא זיולב טשינ זיא רעקיטילָאּפ עשיטַארקָאמ

 ןעוועג ךיוא ןענעז רָאנ ,טּכַאמ יד ןּפַאכרַאפ קידנעטשלופ לָאז עיצקַאער עמערט

 ןופ סערגָארּפ ןטנענַאמרעּפ ַא ןריטנַארַאג ןעגנוריגער עכלעזַא זַא ,טגייצרעביא

 :זַא ,טנרָאװעג רעבירעד טָאה רע .רשוי ןלַאיצָאס

 ףרַאד ןעמ ןוא טיבעג סגנוריגער ןיא םוהת ַא טריטסיזקע'ס;

 סיױא טלַאהַאב סָאװ ,ןשינעדנעטשרַאפסימ ןופ לפענ ַא ןדיײמסױא

 .."עקטסַאּפ ַא ןיא ןעלדנַאוורַאפ ךיז ןָאק רעכלעוו ,םוהת םעד

 ןעגנַאגעגרעביא גנוגעווַאב -רעטעברַא יד זיא טייקזעידלעה ןופ;

 זיא "עטינַאמוה'ל יד .(ןעייטרַאפ עזַאועזרוב טימ) עילידיא ןַא וצ

 טָאה סערָאשז .'טפַאשנדײל רעלעירעטסינימ, ַא ןופ טציילפרַאפ

 רעטסינימ (ןקיטלָאמעד) ןופ גנורעלקרעד יד זַא ,טרעלקרעד וליפא

 -עברַא ןַאב רַאפ טוטַאטס ַא ןגעװ סינַאמ ןטעברַא עטכעלטנפע רַאפ

 -ַאמעד רעלַאיצַאס ןופ דָאירעּפ סעיינ ַא ןופ בייהנָא ןַא ןייז ןָאק רעט

 טציטשעג טָאה סָאװ ,(טנעמַאלרַאּפ ןיא) טייהרעמ יד רעבָא ,עיטַארק

 -סירַא ןופ גנוריגער יד טציטשעג ךױא טָאה גנוריגער עקיזַאד יד

 ,"רעטעברַא ןַאב יד ןופ קיירטש ַא ןכָארבעג טָאה עכלעוו ,ןַאירב דיט

 רעדַא רענעפַא ןַא וצ רימ ןעײג יצ ?ָאזלַא רימ ןעײג ןיהוװע

 ..7? טעברַאנעמַאזװצ (ןסַאלק) רענעטלַאהַאב

 -נביוא ןופ רבחמ םעד .,ַאבַאר ןַאשז ןופ ןרַאטנעמָאק עקידנגלָאפ ןעמוק ָאד

 ;לקיטרַא ןטנָאמרעד

 -ַאּפ רעד ןגעק טעמדיװעג זיולב ןעװעג טשינ ןענעז סעקַאטַא עקיזָאד יד

 -קַארַאכ ןלעיסנַאניפ ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה רָאנ ןסערָאשז ןופ עיניל רעשיטיל
 ,רעט
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 -נַא ןוא ןסערָאשז ןגעק טרָאּפָאּפַאר לרַאש דצמ קיטירק עפרַאש עקיזָאד יד
 ןפיוא טעטילַאוטקַא ריא ןענופעגּפָא ,בגא ,טָאה ןטסילַאיצָאס "עטכער, ערעד
 זיא סָאװ ,ןטסילַאיצָאס עשיזיוצנַארּפ עשיטַארקָאמעד ןופ סערגנָאק-סטייהנייא
 זיא סערגנָאק ןקיזָאד ןתעב חוכיו-טּפיוה רעד .1971 ינוי שדוח ןיא ןעמוקעגרָאפ
 ןטעברַאנעמַאזצ טשינ רעדָא ,ָאי ןגעוו עגַארפ רעד םורַא ןרָאװעג טריפעגכרוד
 .ןעגנוריּפורג עזַאושזרוב-שיטַארקָאמעד טימ ה"ד ,ןטסירטנעצ יד טימ

 -ַאטַא עכעלנעזרעּפ ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה סערגנַאק ןקיזָאד םייב ךיוא
 .ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב טימ טעברַאנעמַאזצ ַא ןופ רעגנעהנָא יד ןגעק סעק

 -נַארּפ ןדער עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס זַא ,ךעלגעמ רעמ טשינ רעבָא זיא טציא

 ןיא עלָאר זיאס עכלעװ ןליּפש ןלָאז ,טנעצקַא ןשידנעלסיוא ןַא טימ שיזייצ

 .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשיזיוצנַארפ רעד

 טנַארגימיא ןַא ןעוו ,קירוצ רָאי קיצכעז טימ ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג

 עיצקַארפ רעסיורג ַא ןופ רעגָאז-טרָאװ רעד ןעוועג זיא טרָאּפָאּפַאר לרַאש יו

 יריקַאטַא וצ ךעלנעזרעּפ טגַאװעג ךיוא טָאה רע ןוא ײטרַאּפ רעד בלַאהרעניא

 .סערָאשו ןַאשו יוװ ,גיהנמ ןלופשזיטסערּפ אזַא

 "ועפטנע ןייק קידלוש ןבילברַאפ טשינ ךיוא רעבָא םיא זיא רעטצעל רעד

 .רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעּפ ַא ןופ

 "שיזייצנארפ ןטכעלש א טדער טרָאּפָאּפאר; :סערָאשז

 יקיסעמ וויטַאלער ַא טַאהעג לייוורעד ךָאנ טָאה ןסערָאשז ןגעק קיטירק יד

 .רעטקַארַאכ

 -ָאּפַאר טלעטשעגסױרַא ןסערָאשז ןופ רענגעק יד ןבָאה ,סיוא טזייווס יו

 םיא לָאז רע רָאנ ,ןסערָאשז ןריקיטירק וצ זילב טשינ ,"ץגש; סלַא ןטרָאּפ
 לסיבַא טשרע רעבָא ,ןעיצנירַא טזָאלעג ךיז טָאה טרָאּפָאּפַאר ...ןעלדיז ךיוא

 ,רעטעּפש

 :רעפטנע ןקידנגלָאפ ןבעגעג סערָאשז םיא טָאה לייוורעד

 -ַאב ייז יבגל ךיז ןַאק ןעמ בױא ,רעדנעלסיא יױוצ ןַארַאפ זיא'ס

 -וא טדערעג ךיירטסייג ןבָאה עכלעוו ,קורדסיוא ןקיזָאד ןטימ ןצונ

 ."ךַארּפש (עשיזייצנַארפ) רעז

 -ייב .טרָאּפָאּפַאר לרַאש ןוא ענייה ךירנייה :ןעוועג ןענעז סָאד,

 סא ןבָאה עדייב ןוא ןרעלעפ עלַאקיטַאמַארג טכַאמעג ןבָאה עד

 ..ןקורדסיױא ערַאברעדנוו ןענופעג

 ןַא זיא'ס ןעוו ,טרָאּפַאּפַאר רבח ןוא רעגריב ,ריא טסייװ יצ

 ??ייטרַאפ רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאפ דָאירעּפ רעשידלעה קידתמא

 יוו ַא רַאפ ךיז טניפעג ייטרַאּפ יד ןעו ,טלָאמעד זיא סָאד,

 -רַאפ ןעמענ ןעמ זומ ךעלגעטיגָאט ןוא גנוריגער רעטכעלש רעקינ

 זמ ייברעד ,ןסולשַאב ענעדישרַאפ וצ ןעגתלעטש עקיטרַאנדיש 4

 דָארּפמַאק טשינ לָאז קיטקַאט עטצונַאב יד זַא ןעלדנַאה ױזַא ןעמ

 .לַאעדיא (שיטסילַאיצַאס) ופ טייקנייר יד ןריטימ

 !"דַָאירעּפ רעשידלעה ןוא רערעווש ַא זיא סָאד;

 -עג טשינ ַאד ןַאק ןשמ זא עט רעמיא ןיפ ףא שוי
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 -ןה'לא רעד ןגעק) קיטירק רעד ןופ ןכַאמ לָאז סָאװ ,ןצעמע ןעניפ

 .עקהָארפ ןפעלנעזרעפ א (ס .א =  ?עטיַאמ

 -רעביא ןלעװ סָאװ -- עלַא רעדָא- רעדעי זַא ,רעכיז זיאס;

 ןומ ןלעוו ,(*עטינַאמוה'ל, רעד ןופ) גנוריפנַָא עשיטילָאּפ יד ןעמענ

 עכעלנעזרעפ עקיטױנ יד ןכעלגעמרעד וצ ידכ טקַאט גונעג ןבָאה

 ;ןיששאעטא ןט טששי .גראז רעד טימ ,רעפי"ירש ןדעי ראפ ט"הװירפ

 .יטהאפ יז ןרישומַארפמַאק וצ טשונ ןוא

 יד ןהעכיױךאפ וצ קיטקַארפ רעד ןיא ַױזַא ױװ זיולב ךוז ךיא

 קורדסיוא םוצ ןעמוק לָאז ייטרַאפ יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףױא גנוטייצ

 .ןעגנוגנידַאב עטסעב ךעלגעמ יד ןיא

 ןפרַאד ("עטינַאמוה,ל רעד ןופ) טַאר ןוויטַארטסינימדַא סעד ןיא

 יהאפ ןשעטשהאב ן= ךיוא י"יטהאפ רשהװ ןפ ששהרעמ רעד ןבענ

 ..טויטַארעּפָאָאק ןא סעיבַאזינַאגרָא רעטעברַא;פ ופ רעייטש

 -עג טָאה *עטינַאמוהל; יד ןעװ זַא ,שקנעדעג ףרַאד ןעמ;

 -ניס יד זַא ,טעטכילפרַאפ ךיז רימ ןבָאה ,ןייגרעטנוא םייב ןטלַאה

 עקיבלעז יד ןעמוקַאב ןלעװ ןוויטַארעּפָאָאק-רעטעברַא א ןטַאקיד

 .ייףרַאפ (שששיטסילאיצַאס) יד יװ ,סעיציזַאּפ

 טקנופדנַאטש ןשינכעט ןיר ןופ זַא ,ךיא בײלג ףוס ?כ ףוס;

 .אטקטה'ו השש טראפ | ַײ א ןזיטפ ןיז לאז ס ןזא .רעסעב זיא

 עטשיטילַאּפ ַא בױא ,ןששעג ץלַא ןָאק סע סָאװ ,רָאפ ךיײאא טלעטש

 טעוו'ס .פעק עכעלטע ןופ טײטשַאב (גנוטייצ א ןופ) עיצקעריד

 טטנאהאפ ןאק שוה ןוא טטשקמאזקר רו ןײק טששנ ןיד טשינ ןאז

 *.,.טײקכעלטרָאװ

 ןגעוו גנורעלקפיוא עקיזָאד יד זַא ,ןקרעמַאב ָאד רימ ןלעװ טייז רעזנוא ןופ

 -ייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ ןטייקירעווש ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ,לָאר רעד

 -יורג ַא ןיא ןענעז ייז ןוא קירוצ רָאי קיצכעז טימ ןבעגעג סערָאשז טָאה גנוט

 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצָאס רַאפ לעוטקַא טנייה ךָאנ סָאמ רעס

 ,ןטעטילַאװיר עכעלנעזרעּפ ףיוא ןָא טנייה ךיוא ךיז ןעמ טפערט ןטלעז טשינ

 "סערּפסקע; גנוטייצנכָאװ רעזירַאּפ רעד ןיא ב"צ ןעשעג סנטצעל זיא סָאד יװ

 .רעביירש-ןַאװרעס קַאשז ןַאשז טַאטוּפעד םעד םורַא

 -קַארַאכ ןכעלנעזרעּפ רעדָא ןשיגָאלָאעדיא ןופ ןטעטילַאװיר ןדיימוצסיוא ידכ

 -ַאש עלַא "רבד; גנוטייצ-רעטעברַא עקידלארשי עסיורג יד טכעלגעמרעד רעט

 -סיוא םוצ ןעמוק וצ גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ ןעגנוריט

 ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא קורד

 ?"ןדלישטַאר . . . ןופ טלעגעע

 סלַא ןטרָאּפָאּפַאר טלעטשעגסױרַא "ןטסידעג, יד ןבָאה ,טגָאזעג ןיוש יװ

 -רַא טימ ךיז קידנצונַאב ,רעגנעהנָא ענייז ןוא ןסערָאשז ןעלדיז לָאז רע ?ץגש;

 ןטימעסיטנַא גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ךָאנ ךיז ןצונַאב סע עכלעוו טימ ,ןטנעמוג

 .ןטסישַאפ ןוא ןרענָאיצקַאער םתס ךיוא יו

 ןלַאפ טזָאלעג םיא ייז ןבָאה ,טליּפשעגסיױא לָאר יד טָאה רע יװ םעד ךָאנ

 ..ןעגנוקידלושַאב עקיזָאד יד ןופ טצענערגעגּפָא ךיז ןוא
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 רָאטַארטסינימדַא רעקיטלָאמעד רעד טָאה סערגנָאק ןפיוא קידנטערטסױרַא

 ןַא סטרָאּפָאּפַאר ןופ ןטַאטיצ עכעלטע טכַארבעג לעדָאנער "?עטינַאמוה'ל, ןופ

 רעקידנעטשלופ רעד וצ טריפרעד טָאה סָאד ןוא גנוטייצ רעד ןגעק לקיטרַא

 .ןטרָאּפָאּפַאר ןופ עיצַאלָאזיא

 :ןבירשעג טַאהעג טָאה טרָאּפָאּפַאר

 -רעטַאמ ןוא רעשילַארָאמ רעד קנַאדַא טָאה ?עטינַאמוה;ל יד;

 םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןוא ייטרַאפ רעד ןופ ףליה רעלעי

 ...גנומַאטשּפָא ריא ןופ םיאטח עלבַארעזימ יד ןקעמסױא טנָאקעג

 ןופ רעייטשרָאפ ַא סיוא טפור ,עזַארפ עקיזָאד יד טריטיצ לעדָאנער ןעוו

 "4 ױזַא טגָאז טרָאּפָאּפַאר זיולב ...גנוטיײדַאב ןייק טשינ טָאה סָאד, :"ןטסידעג; יד

 :טרעלקרעד ןוא ףיוא ךיז טלעטש סערָאשז

 -סיױא רעד ןרָאװעג טצונַאב זיא'ס זַא ,טסווועג טשינ בָאה ךיא;

 בָאה ךיא עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ ?סםיאטח סגנומַאטשּפָאק קורד

 -עגנצ ןױש ךיז ףאה ך"א .קנאדעג ןשישש לא באש ןטירק ןפאשעג

 ,ןקידײלַאב ךימ ןלָאז רענגעק עמַאזניימעג ערעזנוא יװ ןעז וצ טניױוװ

 ןעמעלא םשז וצ רעטרעט די טימ ןקעדאפ ךימ ןוא ןוט טראפ

 ַא ופ ןריטפעצקַא טשינ רעבָא סע ןָאק'כ ,טניװועג ןוש ךיא ןיב

 ."רבח

 םירבח, ענייז דצמ .א .װצ -- לַאז ןופ רעבָא .טרָאװ ַא טעב טרָאּפָאּפַאר
 ..ןבעג טשינ םיא ןעמ לָאז טרָאװ ןייק זַא ,ןעמ טיירש -- "ןטסידעג

 -.!ןענעק טשינ רעמ ךייא ליווכ, :סיוא םיא וצ טפור סערָאשז

 -טנע ךיילג ןטרָאּפָאּפַאר ןזָאל ףרַאד ןעמ זַא ,רעבָא טרעלקרעד לעדָאנער
 :טרעלקרעד ןוא טרָאװ ַא טמוקַאב טרָאּפָאּפַאר .ןרעפ

 ןעוו .קיטירק רעדעי בלַאהרעסױא ןסערָאשז קעווַא לעטש ךיאג

 (ס0 .א .עטינאמוחק7 רעװ ןהפ) 'געתמאטשפא הרשז עשו דעתפ

 -נוא םדוק ךיירטש ךיא .טקַאפ ןלַאטורב-װיטקעיבָא ןַא ןופ ךיא דער

 זאֹפ רשח ןיא זיטפ ןיז טס אה ש זא .שטשקװאפ עשא קא רשע

 טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,סערָאשז ןסערָאשז ןופ ץנעדנעט רעשיטיל

 ןץיז ןעזסיורָאפ טנָאקעג טשינ טָאה ,ןענַאירב טימ טעברַאעגטימ

 2 ןש ?ףפראפ ןטקאפ יד רעפש .שאראפ

 -רעד ,גנוטייצ רעד ןופ גנודנירג רעד ןגעװ דער ךיא ןעוטע

 ןרָאװעג טעדנירגעג ךױא א"צ זיא "עופינאמוה;72 יד זא ,.ך"ט ןאמ

 .ןענַאירב ךרוד

 וצ הביס םוש ןייק ָאטשינ ןזיא'ס זַא ,לעמרָאפ רעלקרעד ךיאג

 ביױא .פוא ןקידובכבמוא ןַא ףיױא טלדנַאהעג טָאה סערָאשז זַא ,ןגָאז

 רע טלָאװ (ס .א -= .טלעג ןופ) גנומַאטשּפָא יד טנעקעג טלָאװ רע

 ...ןפרָאוועגּפָא רעכיז סע

 ..ךייא טייג סע סָאװ ןגעו טגָאז, :ףורנשיװצ ַא ןַאד טכַאמ סערָאשז
 סָאװ סָאד סיוא טיג,; :סיוא טפור ַאבמעס רעטסינימ רעקידרעטעּפש רעד

 ,..7! טסייוו ריא

 : ןַאד טרעלקרעד טרָאּפָאּפַאר
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 ןםיוװ עטא .ליוש רךוש7 ןופ טלעע םעד ןיא ךיז טלדנאהוש

 יד ןבעג וצ דנַאטשמיא ןעוועג טשינ לירב יוועל זיא לעירעטַאמ זַא

 ...קנַארפ טנזױט טרעדנוה

 ?"ןגָאז טימרעד ריא טליוו סָאװ; :ףורנשיווצ ַא רעדיוו טכַאמ סערָאשז

 טרָאו ַא טמענ -- ןעמולב ןָאעל ןופ "יבר; רעקידרעטעּפש רעד -- קַארב

 ; טרעלקרעד ןוא

 ךיױא ןא ןעאו וצ שיטינ האפ טלאה ךיא !תמא טשינ זיאס

 -עג טשינ ןָאק דשח םוש ןייק זַא ,טלַאה ןוא לירב-יוועל ןעק ךיא

 קידנגנערב ,ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,טלעג םעד ןגעק ןרעוו ןפרָאװ

 עק טאה טהאפאפאה ןעװ זא ,טניימשע ףָאװ ךיא ,ןפהק א ייררעד

 רעד ןופ גשדצרג השח יפ ןעעכ רופא רעדַא םיאטח טשװ ןטטירש

 ,ה"ד םינינע עשיטילַאּפ טַאהעג ןעניז ןיא רע טָאה ,"עטינַאמוה,;ל

 רַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטױנ יד טַאהעג טשינ טָאה *עטינַאמוה'ל , יד זַא

 ,קיטירק ערַאבריטפעצקַא ןַא זיא סָאד .גנטייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא

 ...2נוצַאשֹּפַא רעד טימ ןריזירַאדילַאס טשינ רעבָא ךיז ןָאקיכ

 ...טשינ רענייק; :סיוא ןַאד טפור דעג לישז

 :עדער ןייז רָאפ טצעז קַארב

 העק יההק ן עאשה א טיש ןכױ האזילאפ טש ךד ןאק ךיאש

 סע טלָאװ רעכלעוו ,ןסערָאשז רַאפ טייו ױזַא טשינ ,גנושטייטסיוא

 יי טירפ והשק ראפ רצנ .טריראנגיא

 :טרעלקרעד ןוא טרָאװ ַא ךיוא טמענ סַארעיַאמ טַאגעלעד רעד

 ןימ סָאװ ,עקיבלעז סָאד ןגָאז וצ קיטױנ רַאפ טלַאה ךיא;

 -לת רעד ןעוועג ךיא ןיב "ןַארג-על-יאול , ײסיל ןיא .קַארב טניירפ

 -נעמַאװצ א טלעטשעגנייא ךיז טָאה טרָאד ןוא לירב יוועל ןופ דימ

 ענייז ןוא רַאסעּפָארּפ ַא ןשיווצ ךעלגעמ זיא'ס טיױו יו ףױא טעברַא

 ךימ בָאה ךיא .טריטקעּפסער קרַאטש םיא ןבָאה עכלעוו ,םידימלת

 רערָאברעדנווו ןופ ןסיוועג ַא ןעוועג זיא לירב-יוועל זַא ,טגייצרעביא
 ."טייקנייר

 ךעלטנגייא (טרָאּפָאּפַאר) רע ליוװ סָאװ, :סיוא טפור לעדָאנער יװ םעדכָאנ

 ,"המחלמ עלַאיצָאס יד, נ"א גנוטייצ ַא ןופ עטַאטיצ יד טרָאּפָאּפַאר טגנערב "7 ןגָאז
 ןופ) גנומַאטשּפָא יד טנעקעג רעירפ טלָאװ לעדָאנער ןעוו זַא ,טלייצרעד ןעמ ווו
 ןסױטשעגּפָא רעכיז סע רע טלָאװ ,(קנַארפ טנזיוט טרעדנוה יד

 !"ךיז טלדנַאה סָאװ ןגעוװ, .ןטרָאּפָאּפַאר רעדיוו ןַאד טגערפ לעדָאנער

 :יינספיוא טרעפטנע טרָאּפָאּפַאר
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 םיא טָאה קיהפ יהעל סָאװ .שטנעמ א ןוש רש טש יפ רעש

 .?טלעטשעגרַאפ

 ןעמעוו ,סערָאשז לָאמַאכָאנ טפור -- ?"ןגָאז ךעלטנגייא ריא טליוװ סָאװ;

 רעד, :סיא רע טפור ןטרָאּפָאּפַאר ףיוא קידנזייוונָא ןוא רעביא טסייר לעדָאנער

 ...! אפוג רע זיא סָאד ,אטח

 :רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ ןעגנורעלקפיוא ענייז רָאפ טצעז סערָאשז

 זאא הע ,טניהפ עטשעש עשו ןעצ השעויא ןאא טי שי טשעט

 טָאה רע .שטנעמ רעכעלרע ןַא ןוא ענָאברָאס רעד ןיא רָאסעּפָארּפ

 -ַאמוה,ל רעד ןופ גנופַאש רעד רַאפ רעײטשייב ןייז טגנערבעג רימ

 העטניה .האפקנאװ שיא ןיש 3 ןעא שוטסשו ץלאטש ן.פ ךיא .עשײו

 רעד וצ ןפלָאהעג ןבָאה לָאז סָאװ רענייק סא טשינ ךיז טלַאהַאב םיא

 טזעינ ןבָאה רימ ןעמָאנ סנעמעוו ,"עטינַאמוה'ל; רעד ןופ גנודנירג

 ןיב ךיא .טכעלטנפערַאפ טשינ ןבָאה רעדָא ןכעלטנפערַאפ טנָאקעג

 לָאז טרָאּפָאּפַאר אקווד זַא ,טניוטשרעד ןטסכעה סוצ יװ רעבירעד

 הפיש םטשעקעװ פיוט טששיפ שירשפ .עיטעוש ףא ןאאושע רןשאו

 יד ןופ ןעגנודמיולרַאפ עטסגרע יד רימ ןגעק ןעגנערב ָאד לָאז ןוא

 ..ןטימעסיטנַא

 : ןטרָאּפָאּפַאר ןוא ןסערָאשז ןשיווצ גָאלַאיד רעקידנגלָאפ ךיז טלקיװטנַא סע

 -ָאק עזעילַאדנַאקס זיא'ס ,קימעלַאּפ עכעלנעזרעּפ זיא סָאד -- :טרָאּפָאּפַאר

 ןילַא בָאה'כ .ןטסילַאטיּפַאק ןיא רָאנ ןדיי ןיא טשינ ךיז טלדנַאה'ס . . . עידעמ

 טנעקעג ןבָאה לָאז רע ןעװ ןפרָאװעגּפָא סע טלָאװ סערָאשז זַא ,טנַאטַאב ןיוש

 ױזַא ףיוא ןיב ךיא . . . ןטקַאפ יד ןעק ךיא זַא ,ךייא גָאז ךיא . . . ןעמענ יד

 . . . ןטקַאפ עלַא יד קידנענעק זַא ,לַאיָאל ליפ

 ? עכלעוו -- :סערָאשז

 . . טטגָאזעג ךייא ןיוש בָאה ךיא -- : טרָאּפָאּפַאר

 ? טגָאזעג ריא טָאה סָאװ -- :סערָאשז

 ןרעה טשינ טליו ריא ביוא ןדער טשינ ךימ טזָאל ןעמ -- :טרָאּפָאּפַאר

 . . . ןגָאז וצ בָאה ךיא סָאװ

 סָאד זַא ןעגנודמיולרַאפ יד ןובשח רעיא ףיוא ריא טמענ -- :סערָאשז

 ?ןדלישטָאר ןופ טמַאטש טלעג

 . . . גנודמיולרַאפ ןייק טשינ זיא'ס -- :טרָאּפָאּפַאר

 !עיצַאוניסניא עקיזָאד יד ךיז ףיוא טמענ ריא יצ גערפ ךיא -- :סערָאשז

 . . . ןקיטעטשַאב טשינ סע ךיא ןָאק לעירעטַאמ -- : טרָאּפָאּפַאר

 ןלָאז'ס זַא ,טרעדָאפ טַאגעלעד ַא .למוט רעסיורג ַא לַאז ןיא סיוא טכערב'ס

 גנוציז רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד .ןטרָאּפָאּפַאר ןגעק סעיצקנַאס ןרעװ ןעמונעגנָא

 ךָאע/ :זַא ,עלומרָאפ רעשיסַאלק רעד טימ טנעדיצניא םעד רעבָא טקידנערַאפ

 -ער ןוא גנונעדרָא-גָאט רעד וצ רעביא סערגנָאק רעד טייג ןעגנורעלקפיוא עלַא

 . . . עדער ןייז ןצעזרָאפ ןָאק לעדָאנ

 ןטרָאּפאּפאר טימ רעביא ךיז טעב ןוא סדלישטָאר יד טריקאטא סערָאשז

 םיטרּפ עקידרעטייו עכעלטע טגנערב טנעמוקָאד ןטריטיצ ןופ רבחמ רעד

 : ןרַאטנעמָאק ןוא
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 טימ םירבח-ןעיידיא ענייז ךרוד טריאווַאזעד ןרָאװעג זיא טרָאּפָאּפַאר

 .שארב ןדעג ןוא ןקַארב

 -רעד םעד טצונעגסיוא ,ךעלדנעטשרַאפ ,טָאה עסערּפ ערענָאיצקַאער יד

 רעיַאמ לאינד עדייבעג סנעמעוו ןיא) "ןעטַאמ-על, ןיא ןוא טנעדיצניא ןטנָאמ

 -יטסילַאיצָאס ַא ןופ שארב ,זירַאּפ ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ געט עכעלטע טָאה

 -ָאפ על; גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס יד טנדרָאעגנייא ,טייהנייא-ןענַאזיטרַאּפ רעש

 ןכילגרַאפ ןעמ טָאה ,(ןעמולב ןָאעל ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,?רעלוּפ

 .ןעגנוטסעמרַאפ-סקָאב רָאפ ןעמוק'ס ווו קריצ ַא וצ ןסערגנָאק עשיטסילַאיצָאס יד

 ןטרָאּפָאּפַאר טגיזַאב טָאה לעדָאנער ױזַא יו ןזיוועג טָאה טסירוטַאקירַאק ַא

 . . . ?טואַאקָאנ ַא טימ

 .ןטלַא םייב ןבילברַאפ ץלַא טרָאד זיא ,"עטינַאמוה'ל, רעד טגנַאלַאבנָא סָאװ

 טימ עיגעלָאק-עיצקַאדער ַא ןרעוו ןפַאשעג לָאז ןסערָאשז ןבענ זַא ,גַאלשרָאפ רעד

 ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא ,ןטרָאּפָאּפַאר . . . ןופ גנוקילײטַאב רעד

 ,תורוקמ יד ןגעװ ןעגנורעלקפיוא עקידנגלָאפ ךיוא טגנערב ָאבַאר ןַאשז

 סדלישטָאר; ןגעוו ןעגנוקידלושַאב ענייז טּפעשעג טָאה טרָאּפָאּפַאר עכלעוו ןופ

 .?עטינַאמוה'ל, רעד ןופ גנודנירג יד טכעלגעמרעד ןבָאה לָאז סָאװ ,?טלעג

 סיסנַארפ טימעסיטנַא רעד טָאה "לַאיסָאס רעג ַאלק ןיא לקיטרַא ןַא ןיא

 -טָאר ירד טשינ לָאמנייק טריקַאטַא רע סָאװ רַאפ ,ןסערָאשז טגערפעג יבעלעד

 ? החּפשמ-סדליש

 ןיא טריקַאטַא ףרַאש רעייז סערָאשז עקַאט טָאה רעטעּפש םישדח עכעלטע

 . . . סדלישטָאר יד טנעמַאלרַאּפ

 ןעוועג זיא רעכלעוו --- ןַאירב דיטסירַא ןופ טנעגַא ןַא לָאז ָאבַאר ןַאשז טיול

 טלעטשעגוצ ןבָאה -- ?עטינַאמוה'ל, רעד ןופ ןרָאטַארטסינימדַא עטשרע יד ןופ

 עטסיל ַא (ןטרָאּפָאּפַאר טנכיײצַאב טָאה סערָאשז יו "?ענייה ךירנייה םעיינ; םעד

 ןבָאה ןלָאז עכלעוו ,"עטינַאמוה'ל, רעד ןופ רעטעברַאטימ ןוא ןרענָאיצקַא ןופ

 ןטלַאהעג עכיוה ,ענעבירטעגרעביא קרַאטש ןעמוקַאב

 :ןרַאטנעמָאק ענייז טקידנערַאפ ָאבַאר ןַאשז

 -מולעגמוא ןייז רַאפ טלַאצַאב טָאה טרָאּפַאּפַאר רעמערָא רעד;

 ןפיױוא טרַאװעג עיצַאטסךַאב רעד ףױא טָאה רע ןעוו .טייקטרעּפ

 רעכלעוו ,דעג לישז ןעגנַאגעגכרודַא ןבענרעד זיא ,זירַאּפ ןייק גוצ

 ..'טסירגַאב טשינ וליפא םיא טָאה
 סָאװ רעקינעי רעד סלַא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןַאד טייז זיא רע,

 .."ןסערָאשז טלדיזעג טָאה
 רָאי ןיא ,ןָאיל ןיא סערגנָאק ייטרַאּפ ןשיטסילַאיצָאס ןפיוא,

 א ופ םוידיזערפ םוצ ןרעהעג טפרַאדעג טרָאּפָאּפַאר טָאה ,2

 ..ןדלעמ וצ סָאד טליאעג טשינ ךיז טָאה סערָאשז רָאנ ,גנוציז
 .המקנ לעב ַא ןייז טנַאקעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה סערָאשז

 לעזַאב ןיא לַאנַאיצַאנרעטניא ןששיטסילַאיצַאס ןופ סערגנַאק ןפיוא

 ."ווירב ַא ןבירשעג םיא סערָאשז טָאה
 טױט סםוצ זיב טרעױדעג טָאה טּפַאשטניירפ עטײנַאב יד ,

 -ַאװו רעקיבלעז רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה טרָאּפַאּפַאר .ןסערָאשז ןופ
 -ןסַאמ ןסױרג םעד טכַארבעג טָאה סָאװ ,גוצ םעד ןיא גנולייטּפָאןָאג

 רעד ןופ עיסעס רעטצעל ןייז וצ ,1914 ילוי ןט-28 םעד ,רענדער
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 טָאה (סערָאשז) רע ווו ;לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ךופ ָארויב

 ."עדער עטצעל ןייז ןטלַאהעג

 ךוב ןיױע ַא ןסערָאשז טעמדיוועג טרָאּפָאּפַאר טָאה 1915 ןיא;

 .םויה זע ןשטצונ ןפילפהאפ ןיא שאו

 -- ,דלישטַָאר טשינ .דלישטָאר ַאי

 "עטינאמוה'ל, יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טלעג שידיי טימ

 ןלעטשטסעפ טימ ןקידנערַאפ רימ ןלעוו גנונָאמרעד עשירָאטסיה עקיזָאד יד

 סדלישטָאר יד יצ םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא זַא ,טקַאפ ןרַאבטײרטשַאבמוא םעד

 ןדיי עשיזייצנַארפ סָאװ ,סעמוס יד ןיא טקילײטַאב ןעוועג טשינ רעדָא ָאי ןענעז

 ,"עטינַאמוה'ל, רעד ןופ םויק םעד ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,ןסערָאשז טלעטשעגוצ ןבָאה

 -וטש רַאפ טפַאשלעזעג יד, זיא סע יװ רוקמ ןוויטקעיבָא ַאזַא טיול רעכיז זיא

 גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןבָאה ןדיי עשיזייצנַארפ זַא -- ?ןסערָאשז ןגעוו סמויד

 קורדסיוא סלַא קנַארפ טנזיוט טרעדנוה טלעטשעגוצ לירב-יוועל רָאסעּפָארּפ ןופ

 -יליבַאהער רעד תבוטל סערָאשז ןַאשז ןופ ףמַאק םעד רַאפ טײקרַאבקנַאד ןופ
 ,ןסופיירד ןופ עיצַאט

 יז סָאװ ,ןיולב טשינ ?עטינַאמוה'ל, רעד ןופ םיתב-ילשב עקיטציא יד

 רעד ןופ ןטלַאּפש יד טנפעעג טיירב ןבָאה ייז רָאנ ,ןטלַאהַאבסױא סע ןליוו

 ןבָאה סע יװ טקנוּפ ,לארשי ןופ קלָאפ םעד ןגעק םילובלב ײלרעלַא רַאפ גנוטייצ

 ערעפַא-סופיירד רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ןטימעסיטנַא עשיזייצנַארפ יד טלדנַאהעג

 .ךיירקנַארפ ןיא בושי ןשידיי םעד ןגעק --

 -סעווניא עשידיי, זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוק ךיוא ןעמ זומ קידנליוו טשינ

 . . .. טכעלש רעייז ללכ ךרדב ךיז ןקידנערַאפ ץראל ץוח ןיא "סעיציט

 שזדָאל ןיא ןריובעג ,םהרבא קינרוקס
 ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג .(ןליוּפ)
 -רַא רעד ןיא ויטקַא 1928 טניז .הבישי ַא
 ןיא וויטקַא זירַאּפ ןיא .גנוגעװַאב-רעטעב
 -עֹװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשיטסינויצ רעד
 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב  .גנוג
 -יוצנַארּפ רעד ןיא רעקיליװיירפ ַא ןעוועג
 יד ןיא ןרָאװעג טעדנווורַאפ ,ײמרַא רעשיז
 ןיא ןלַאפעגניירַא ,ןשטייד יד טימ ןטכַאלש
 רעד ךָאנ .טפַאשנעגנַאפעג רעשישטייד
 -גירגטימ ַא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 יַאבמָאק ןשידיי ןופ דילגטימ-ק"צ ןוא רעד
 -טימ-סגננוטלַאװרַאּפ ןוא דנַאברַאּפ-ןטנַאט
 -רושז ןוא -רעביירש ןשידיי םעד ןופ דילג
 -ידנעטש ,ךיירקנַארפ ןיא ןייארַאפ-ןטסילַאנ
 ,"טרָאװ רעזנוא, ןופ רעטעברַאטימ רעק
 ,ןעייסע עשירַארעטיל טקורד רע ווו ,זירַאּפ
 רבחמ .ןשזַאטרַאּפער ,ןעלקיטרַא עשיטילַאּפ
 װָאשטשורכ יו םעד ןגעוו רושַארב ַא ןופ
 .1962 ,זירַאּפ ,ןענילַאטס טהפנחעג טָאה
 .א"א ךמס ףלא ,ירוע .א פ"א ךיוא טקורד



 לש'ק ערפ-ן:ילוק צא ב

 ןירַאּפ ןופ רעלטסניק עשידיי
 סעיפַארגָאנַאמ עניילק ןוא סעיסקעלפער

 ןעמענרַאפ ןוא ןעמונרַאפ ןבָאה סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלטסניק עשידיי יד

 ענַאטכָאטױא רעזירַאּפ יד ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןיא טרָא ןקיטכיוו ַא רעטייוו

 .עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןופ יד ,רקיע רעד -- ןדיי עטרעדנַאוװעגניײא ןוא

 -רַאפ ןעוועג ּפַאנק ייז ןענעז טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי-גנַאפנָא יד ןיא םגה

 ןלַאטרַאװק עשידיי ענעפורעג ױזַא יד ןופ בושי ןשידיי ןטקַאּפמָאק ןטימ ןדנוב

 אקווד ןבָאה ןיז ןסיוועג ַא ןיא ןוא טניײישַאב יו םיא ןגעוו טסעד ןופ ייז ןבָאה

 .בושי רעזדנוא ןופ ןדיי עקידבוטמויתבש יד וצ טרעהעג יז

 ,ןטלַאטשעג עשירעמיורט רָאג זיב ,עשיטָאשיק-ןָאד לסיבַא יד ןופ ןבעל סָאד

 ןיא -- (ייז ןופ לייט רעסיורג ַא) סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא טניווװעג בור'ס ןבָאה סָאװ

 -רעטעּפש יד ןופ עסיוועג ,רעווש רעייז ןעוועג ןַאד זיא ,(קָאטשניב) "שיר ַאל;

 -רעד וצ גונעג :טרעגנוהעג טעמכ טלָאמעד ןבָאה ןטײקטמירַאב-טלעוו עקיד

 ןופ טבעלעג טָאה לייט ַא .יָאקיק ,ןעמערק ,ןיטוס טייח רעלָאמ יד ןענָאמ

 כגרובזניג ,סיקסדָארב יד ,ןטַאנעצעמ עשיסור-שידיי סָאװ סעידנעּפיטס עניילק

 ךיז ידכ ,דנַאלסור ןופ ענעמוקעג ,רעלטסניק עשידיי יד טלייטעגוצ ןבָאה .א .א

 ןעװעג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,זירַאּפ ןיא שירעלטסניק ןעמָאקלופרַאפ וצ

 -וטלוק רעקידעבעל רעד ןוא *עימעדַאקַא עלַאנָאיצַאנרעטניא, יד זיולב טשינ

 עשירעלטסניק עינ יד טמערופעג ךיוא ךיז ןבָאה ָאד רָאנ ,רעטנעצ רעלער

 ןעמוקעג ןוא .ןרָאװעג ףייר ןוא הלגתנ ןטנַאלַאט ליפ ןענעז ָאד ,ןצנעדנעט

 -פעהַאב רעד קנַאד ַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא טלעוו ןקע עלַא ןופ ייז ןענעז

 ,"פלוש רעזירַאּפ יד; ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טסנוק רעשיזיוצנַארפ רעד טימ גנוט

 .רעלטסניק עטרעדנַאװעגניא ןופ רקיע רעד טײטשַאב סָאװ

 יד טָא ,רעייטשרָאפ לָאצ עטסערג יד ייז ןשיווצ טַאהעג ןבָאה ,ןדיי ,רימ

 ןלױּפ ,דנַאלסור ,עטיל ןופ ךעלטעטש ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,תומולח-לעב

 .א .א עירַאגלוב ,ןרַאגנוא ,עינעמור

 ויטַאלער ךיז טָאה טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד ןיא לייטנָא רעשידיי רעד

 ןוא טליּפשעג ןבָאה רעלטסניק עשידיי ערערעמ רעבָא ,ןעזנָא ןעמונעג טעּפש

 רעד ןופ גנוקיטלַאטשעג רעד ןיא עלָאר עקיגנַארטשרע ןַא רעטייו ןליּפש

 זױלב טשינ טָאה וצרעד .(גנולעטשטסעפ ַא זיולב זיא סָאד) טסנוק רענרעדָאמ

 ,טסייג רעשירָאטַאװָאנ ןוא טייקכעלנעזרעּפ עשירעלטסניק רעייז טקריוועגטימ

 ןופ השוריב ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,טרַאנגייא (עלַאנָאיצַאנ) עסיוועג ַא ךיוא רָאנ

 -רעניא עקיטסייג יד, .תורוד ןופ ךשמ ןיא תוחוכ עשירעפעש עטלמַאזעגנָא יד

 טפַאשנגייא עלעודיווידניא ןַא זױלב טשינ זיא ,ןגָאז וצ ױזַא ,"טעלַאּפ עכעל

 לײט-דנַאטשַאב רעכעלטנזעוו ַא ךיוא זיא יז רָאנ ,רעלטסניק םענעבעגעג ַא ןופ

 .ינעשז-סקלָאפ ןופ

 רעשיפַארג ןייז ןיא ,לָאמַא טָאה רעלטסניק רעשיטסַאלּפ רעשידיי רעד

 ןוא תוליגמ ,םירפס עשידיי טריצַאב ןבָאה עכלעוו ,ןעגנורינימוליא ןופ טסנוק

 ןעועג ללכב זיא לביב יד .קיטַאמעט-ך'נת רעד טימ טריריּפסניא ךיז ,תודגה

 רעטסיימ עטסערג יד ןופ בור םעד רַאפ עיצאריּפסניא ןופ לַאװקטּפױה רעד
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 .סנַאסענער רעטלַאלטימ ןופ רעקיפַארג ןוא רעלָאמ יוװ טוג יוזא ןרָאטּפלוקס

 ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עשידיי ןזיוװַאב ךיז ןבָאה טייצ רעזדנוא וצ טנעָאנ טשרע

 רימָאל .ןטעשזויס "עכעלטלעווא ענעפורעג ױזַא יד ךיוא ןעלדנַאהַאב ןעמונעג

 -ָאטנַא רַאטּפלוקס ןטמירַאב םעד לשמל יװ .,ייז ןופ עקינייא ןענַאמרעד זיולב

 ןַאטיװעל טסישזַאזיּפ םעד ,קַאנרעטסַאּפ רעקיפַארג ןוא רעלָאמ םעד .,יקסלָאק

 -רעביל ,(ןליוּפ) ןייטשנעצילג .ה רָאטּפלוקס םעד .,בילטָאג יצירואמ ,(דנַאלסור)

 ,דנַאלָאה) סלעַארזיא ,(דנַאלשטיײד) ךילדניורפ ,םײהנעּפָא ,ירוא רעסעל ,ןַאמ

 רענרעדָאמ רעד ןופ רעייגרָאפ עסיורג יד ןופ םענייא ןוא (ןדעוװש) ןָאזפעזָאשז

 ,ערעדנַא ליפ טימ ,ןעוועג סע ןענעז ייז .(ךיירקנַארפ} ָארַאסיּפ לימַאק --- טסנוק

 -טנייה ,ענרעדָאמ יד ,רעלטסניק עשידיי עדַאיעלּפ רעד ןופ דרַאגנַאװַא רעד

 ןענעז ,טרעדנוהרָאי ןט-20 גנַאפנָא ןט:19 ןופ רעייגרָאפ יד טָא .עקיטייצ

 -נעל ערעייז ןופ החסונ ןשירעלָאמ םענײמעגלַא ןכרוד ןרָאװעג טסולפנייאַאב

 .ירּפסע ןשידיי ןסיוועג ַא ןדיישרעטנוא ןעמ ןָאק עכעלטע ייב זיולב ,רעד

 רעטסיימ ןלַאינעג ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג זיא ,לשמל ,סלעַארזיא

 יו ןענעכיײצַאב רעקירָאטסיה-טסנוק ןוא רעקיטירק לייט ַא סָאװ) טדנַארבמער

 בילוצ רקיע רעד ןוא ,קיטַאמעט-לביב ,ןוויטָאמ ענייז בילוצ רעלָאמ ?ןשידייא ַא

 רעמַאדרעטסמַא ןופ ןּפיט עשידיי לייט ןסיורג ןיא ןענעז סָאװ ,ןטערטרָאּפ ענייז

 סרעדנוזַאב רעד .(טניוװעג טָאה רע ,בגא ךרד ,ןכלעוו ןיא ,לַאטרַאווק ןשידיי

 עשידיי ענייז ןיא קורדסיוא םוצ ךיוא טמוק סלעַארזיא ייב טנעצקַא רעשידיי

 ענייז ןיא דנַאלשטייד ןופ ןעמײהנעּפָא ייב סע ןעניפעג רימ יו טוג ױזַא ,ןּפיט

 יו .א .א ןלוש ,םיבוט-םוי ,סענעצס-רעגייטש

 -גנימ ,יקסווָאכיליּפ ,גרעבנעשריה יװ ,ןלױּפ ןופ רעלָאמ יד ןענעז ןגעקַאד

 -ַארט רעשידיי ַא ןופ ןוא רעגייטש ןופ רעלָאמ ןעוועג .א .א ןַאמפיוק ,יקסווָאק

 עכעלרע ןוא עלופליפעג סיואכרוד רעלָאמ עשיטנעטיוא ןעוועג ןענעז סָאד .קיג

 ַא ןופ ןצענערג יד ןיא טכַאמרַאפ לסיב ַא .קורדסיוא ןשיטסַאלּפ רעייז ןיא

 עסיורג יד ןופ טלייטעגסיוא טרָאפ רעבָא ייז טָאה סע סָאװ טסנוק רעלַאנָאיגער

 עלעטניּפ, סָאד ןעוועג זיא ,ערעייז רעלטייצטימ יד ,רעלָאמ עשיליוּפ יצ עשיסור

 -רוטלוק רעזנוא וצ גָארטײב רעייז זיא רַאפרעד ןוא ,רעדליב ערעייז ןיא "דיי

 ,רעטציא רָאנ ,ןשירעלטסניק זיולב טשינ טרעוו ןסיורג ַא ןופ רצוא-טסנוק ןוא

 -עג טסיוװרַאפ ןוא טדנעלרַאפ שיגַארט ױזַא ןטרָאד זיא ןבעל עשידיי סָאד ןעוו

 ןוא ןרַאטנעמוקָאד ןרעדנוזַאב ַא ןופ זנוא רַאפ רעדליב ערעייז ןענעז ,ןרָאװ

 .טרעוו ןלופטעטעיּפ

 ןפיוא ןעמָאיסקַא ןלעטשוצטסעפ שילַאקיזיר דימת זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא

 ַא טריזילַאטסירקסױא ךיז טָאה סע זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ךָאד ,טסנוק ןופ טיבעג

 .זירַאּפ ןיא רעדנוזַאב ,טסנוק רעד ןיא חסונ רעשיטסַאלּפ רעשידיי רעסיוועג

 ןעועג רעלָאמ עשידיי יד ןענעז ָאד דארג זַא ,זיא םעד ןיא סקָאדַארַאּפ רעד

 -טימ ןבָאה ייז זַא ,סיוא טעז רעבָא .טייקשידיי ןופ וליפַא ןוא ןדיי ןופ טייוו

 גושטנעמערק ,שטיווָאלימס ןופ :ךעלטעטש ןוא טעטש ערעייז ןופ טכַארבעג

 .השורי עקיטסייג ַא סלַא ,טייקשידיי רעייז ,ענליוו יצ ,קסבעטיוו

 -ַאטשּפָא רעד טרעהעג טסנוק רענרעדָאמ רעד ןופ רעטסיימ עסיורג יד וצ

 ןַאזעס טימ ןעמַאזוצ .טָאה רעכלעוו ,ָארַאסיּפ לימַאק לַאגוטרָאּפ ןופ דיי רעקימ

 גולפ ןיא .טסנוק רענרעדָאמ רעד ףיוא םתוח םעד טגיילעג ,יענַאמ ,יעלסיס

 יוטרָאּפ םעד ,םיא ןשיװצ זַא ,גנוטּפיוהַאב ַא טעדנירגַאבמוא ןעמוקסיוא ןָאק
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 ןייז ןוא ,עילַאטיא ןופ ןקימַאטשּפָא ןַא ,ינַאילידָאמ יעדַאמַא ןוא ,דיי ןשיזעג

 ,לַאגַאש יצ ,עירַאגלוב ןופ ,ןיקסַאּפ יצ ,ןדיי ןשיווטיל םעד ,ןיטוס םייח טניירפ

 -יטסייג ַא ןַארַאפ זיא ,ןלױּפ ןופ גנילסיק השמ רעדָא ,קסבעטיוו ןופ דיי םעד

 יא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ,רָאטַאנימָאנעד רעמַאזניימעג ןוא ,ןָאינוא-דערט רעק

 יקוק *ןשיטּפָא, ןופ זיולב ,ןעמונעג קיפיוא ןביוא .טרַא רעשירעלָאמ רעשידיי רעייז

 ןופ טכיש רעד רעטנוא רעבָא ,עמָאיסקַא ַאזַא ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא ,לקניוו

 כעּפע ןעניפעג טרָאפ ןעמ ןעק םזינרעדָאמ ןוא טרַא-טסנוק רעלַאסרעוװינוא רעייז

 ןטירד וליפַא ןוא ןטייוצ םעד יוװ טוג ױזַא ,ייז טקינייארַאפ סָאװ ,סשיפיצעּפס

 ןעמַאטש עכלעוו ,עטקַארטסבַא יצ עוװיטַארוגיפ ,רעלטסניק עשידיי ןופ רוד

 ןייז ןפַאשעג טָאה ,לשמל ,ָארַאסיּפ .תוביבס ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ּפָא

 -רָאּפ ענייז ןיא טָאה ינַאילידָאמ ,דיירפ ןוא טייקיטכיל ןיא *טלעוו עשירעלָאמ,

 -עמ ןימ ַא טבעוװעגנייא ,ןעגנַאזעג-םירישה-ריש יו ןטקַא-ןעיורפ ןוא ןטערט

 ןימ ַא ,ךירטש רעשידיי שילַאטנעירָא ןַא זיא סָאװ ,טײקטרַאצ עשילָאכנַאל

 -ידיי ַא סיואכרוד טשינ זיא סָאד ,רָאלק .טירָאלָאק-המשנ ַא ,דנַאטשוצ-טימעג

 םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ סע זיא רעקיניוו טשינ רעבָא ,"לָאּפָאנָאמ; רעש

 ןעוועג זיא ַאקפַאק סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא סע יװ טקנוּפ .חסונ ןשידיי

 ,רעשטיווָאלימס רעד .,ןיטוס םייח סַאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ ךיוא זיא סע ןוא ,דיי ַא

 טניירפ רעטסטנעָאנ רעד ןרעוו דארג לָאז ,קינטוטַאל ןעמערָא ןַא ןופ ןוז רעד

 עסיורג עשידיי ערעדנַא ייב בוא .ינַאילידָאמ טַארקָאטסירַא ןשידרפס ןופ

 ,"דיי עלעטניּפ עשירעלָאמ, סָאד ןעניפעג וצ טכייל טשינ רשפא זיא רעלָאמ

 עשידיי ןייק ןלָאמעג טשינ טָאה רע םגה ,ןיטוס םייח ייב טלוב קרַאטש סע זיא

 -סילַאיב רעד יוװ ןוויטָאמ עשילביב רעדָא ,ץַאק ענַאמ יצ ,לַאגַאש יװ ,ןוויטָאמ

 טרענעג ןענעז ןטּפַאשדנַאל סניטוס זַא ,שממ לעוּפב טליפ ןעמ רָאנ ,ןעב רעקָאט

 ןיא רעפסָאמטַא-בשומה-םוחת רעד ןופ טײקשיטַאמַארד רעד ןוא טפול רעד טימ

 .ןיז ןשיטסירָאלַאק ןיא יו ,ןקיטסייג

 -- ערעדנַא יד טימ ןעמַאזװצ -- ןרעוװו טנכערַאפ ףרַאד ןיטוס ךיוא רעבָא

 'רָאפ זיא טנַאלַאט ןייז ,"לוש רעזירַאּפפ רעד ןופ רעפעשטימ ןוא רעלָאמ ַא יו

 ,זירַאּפ ןיא ינעשז-טסנוק ןשיזיוצנַארּפ םעד קנַאד ַא ןרָאװעג ףייר ןוא טרימ

 ."טכיל ןופ טָאטש, יד ןעוועג טײצ עמעהָאב רעשיאָארעה רענעי וצ זיא סָאװ

 (ח ר 0 סט א י ל א כ .י דג

 טנליוו ,גושטנעמערק ןופ רעלָאמ עשידיי ןופ זירַאּפ ןייק ןעמָארטש סָאד

 -טלעו רעטשרע רעד רַאפ ןביױהעגנָא ךָאנ ךיז טָאה ,עקָארק ,שזדָאל ,גרעבמעל

 -מוא טולָאסבַא ןעוועג ייז ןופ בור רעד ןענעז טייצ רענעי וצ רעבָא ,המחלמ

 ןימ ַא טליפעג ןוא ןביולג ךס ַא טימ טלגילפַאב ייז ןענעז ןעוועג ;טנַאקַאב

 ןבָאה ערעדנַא ,טמירַאב-טלעוו ןרָאװעג זיא ייז ןופ לייט ַא .טייקטלייוורעדסיוא

 ,ןיקדַאז ,ץישּפיל ,קַארב ,לַאגַאש ,ןיטוס ,ָאסַאקיּפ .סעיציזָאּפ עקיגָאװ טכיירגרעד

 ןענעז ,טסנוק רענרעדָאמ רעד ןופ רעפעש ערעדנַא ןוא ָאלירטוא ,ינַאילידָאמ

 םעד ןופ) עמעהָאב רעשיטנַאמָאר רעד ןופ רעייטשרָאפ ערַאברעדנוװו יד ןעוועג

 יד ןוא "ץנירּפ, רעד יװ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא ןיקסַאּפ ,("רַאּוװַאל , ןטמירַאב

 טַאהעג ןבָאה (ישילק עד יר) רטרַאמנָאמ ןפיוא עילעטַא ןייז ןיא ?סעקביב;,

 .םש ַא

 טָאה ,?ָאלָאּפַא רעד, ןפורעג ןבָאה רעלָאמ יד וליפַא ןכלעוו ,ינַאילידָאמ
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 ףשדנַאטָאר, יד יו ,סעפַאק יד ןופ ןסַארעט יד ףיוא ןעגנונעכייצ טפיוקרַאפ

 רַאפ עיפַארגָאטָאפ ַא סנייז טגיילעגרָאפ וליפַא טָאה ןיטוס ."טקעלעס;, יצ ,*םָאד;

 ןיא .םערק-עפַאק ןייז ןלָאצַאב ןענָאק וצ ידכ ,?עדנָאטָארק רעד ןיא ןטסירוט

 "ָאטינערוכ ָאילוכ ,, ןייז ןבירשעג גרובנערע ַאיליא טָאה *עדנָאטָארק רעבלעז רעד

 רעטסעװש יד ,קירב יליל רעטבילעג ןייז טימ ןעמוק טגעלפ יקסווָאקַאיַאמ ןוא

 ןטסַאק-ליּפש-טלעג םייב ןענַאטשעג רע זיא גנַאל-ןהעש ןוא ,עלָאירט ַאזלע ןופ

 -טסניק טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןַאד זיא שיקרַאמ ץרּפ .לזמ ןייז טריבורּפ ןוא

 -יוו ןייז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא לַאגַאש ןוא ,ךעלדיימ טימ -- רקיע רעד ןוא רעל

 -עד ערַאברעדנוװו ןוא עקיטרַאנגיײא יד ןפַאשעג טָאה רע יו םעד ךָאנ קסבעט

 טָאה ייז טימ ןעמַאזצ .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ םעד רַאפ סעיצַארָאק

 יד סע ןבָאה יירד ייז ןוא יקסוװוַאשרַאװ רזוע זירַאּפ ןייק ?טלגומשעגניירַא, ךיז

 -רעד ךיז טסייה סָאד ,קירב רענעס יד ןטירשעגרעביא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,עטשרע

 עשידיי יד טניווועג ןַאד ןבָאה סע ּוװ ,ןעס רעד ןופ גערב ןטכער םוצ טרעטנענ

 יקסװַאשרַאװ רזוע ןוא שיקרַאמ ץרּפ ,לַאגַאש קרַאמ :יירד ייז .ךמע ןוא ןסַאמ

 רעד .ירקנַאל לַאז ןיא טנוװָא ןשירַארעטיל ַא טריזינַאגרָא 1924 רָאי ןיא ןבָאה

 ןעמ ןָאק סָאד ןוא "ערטסאילאכ; רעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא טנװָא

 רעלטסניק ןשידיי ןופ גנורעטנענרעד רעד וצ טירש ןטשרע סלַא ןטכַארטַאב

 ןפיוא גנורעטנענרעד רעד ןיא .טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד טימ סַאנרַאּפנָאמ ןופ

 ןטימ ,עלָאר עקידנטיידַאב ַא טליּפשעג שטיוװָאלעװיק .ּפָארּפ טָאה טיבעג-טסנוק

 עשידיי ןופ ,שידיי ןיא סעיפַארגָאנָאמ ?לגנַאירט, גַאלרַאפ ןייז ןיא ןבעגסױרַא

 ןיא ,רעטעּפש טָאה "ףוקיא, רעד זַא ,ןבעגוצ ךיא זומ תמאה-ןעמל .רעלטסניק

 -יניא רעד טיול) טיבעג םעד ףיוא ןָאטעג ךס ַא ךיוא ,1929 -- 1928 ןרָאי יד

 .(סעווָאלס .ח .רד ןופ וויטַאיצ

 רענעס יד רעטנוא ךרודַא ןרעסַאװ ךס ַא ןיוש ןענעז טייצ רענעי טניז

 עשידיי רעסַאנרַאּפנָאמ ןופ בור רעד .טסעמסיוא ןשיגַארט ַא ןופ ןרָאי ,ןקירב

 יז ןשיװצ ןוא ןרעגַאל-גנוטָארסױא יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעלטסניק

 ,רעלטסניק עטשטנעבעג-טָאג ןעװעג ןענעז ,םישודק ןוא תונברק 90 רעביא

 טרַאנגיײא רעד ןופ סנַאסענער םעד וצ ןגָארטעגיב ךס ַא רעיײז ןבָאה סָאװ

 .טסנוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא

 ַא ןטלַאטשעג ענייש תמאב ןופ עקינייא שטָאכ ןענָאמרעד ָאד ןלעװ רימ

 יד ןופ רָאג רשפא ןוא ןדיי עקידבוטמויתבש ענרעדָאמ יד ןופ טנַאירַאװ

 .ןרָאװעג ןטַאררַאפ זיא סָאװ ,רוד ַא ןופ סעקינ'ו'ל

 טָאה ךיירקנַארפ ןיא ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ עשידיי ןופ דנַאברַאפ רעד

 ןיא .רעריטרַאמ-רעלטסניק יד טעמדיוװעג ,םָאבלַא ןַא ןבעגעגסױרַא 1960 ןיא

 דנַאברַאפ-רעלטסניק ןופ טנעדיזערּפ-ןרע ,סיימ ןָאעל טָאה טרָאװ-ריפניירַא םעד

 :ןרעדנַא ןשיװצ ןבירשעג ,"עירָאטסיסנָאק,; רעלַארטנעצ רעד ןופ ןוא

 הסיסג רעייז וליפַא ,ןעמונעגוצ ץלַא טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,עטיוט ערעזדנוא;

 ןענעז טױט ןופ קילבנָא ןיא ביוא .ןורכז רעזדנוא ןיא רָאנ ,רעטייוו ןבעל ייז
 רע סָאװ ,טרָא סָאד זַא ,רעלטסניק ַא ןופ קרעװ סָאד טזיײװַאב ,ךיילג עלַא

 טביירש -- ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע .טרָא טלייוורעדסיוא ןַא זיא טמענרַאפ

 ַא רעדיו ערעדנַא ןטַאט ערעייז קנַאד ַא ,סױרג ןענעז סָאװ -- רעטייו רע

 ערעייז ןקירדוצסיוא ןזיוװַאב ןבָאה סָאװ ,יד ןענעז ןטלעז .ןעקנעד רעייז קנַאד

 רעייז .לַאעדיא רעיײז טימ גנַאלקנײא ןיא ןעגנופַאש ערעיײז ןיא תובשחמ



 ג"?שה -  ךאנאמלַא -- 2 190

 זיא לַאעדיא רעד לייו ,גנוסעגרַאפ ןופ ןטיהרַאפ יז טעװ טוט ןכָאנ השורי

 .ןבעל רעייז ןופ תיצמת רעד ןעוועג

 טנָארפ ןפיוא טצירקעגסיוא ןייז טפרַאדַאב ןטלָאװ רעטרעוו עקיזָאד יד

 רימָאל ,ןרעװ טלעטשעגפיוא לָאמַא לָאז רעכלעזַא ביוא ,ןָאעטנַאּפ ןשידיי ַא ןופ

 ןופ ךַאנַאמלַא ןַא ןבעגסױרַא םייב ,לַאפ רעזדנוא ןיא רעבָא .לארשי ןיא ,ןעמעננָא

 וצ בוח רעקילײה רעזדנוא זיא ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי רעזירַאּפ

 רעייז ךָאנ טײצרָאי רעטסקיסירד רעד וצ ,קנעדנָא ןקילייה רעייז ןענָאמרעד

 .םוקמוא רעייז ןופ ןוא סַאנרַאּפנָאמ ןופ ןדניוושרַאפ

 ןופ רעטרעװ עקיניא ס'שטיווָאלעװיק .מ .ּפָארּפ ןריטיצ זיולב ךיא לעװ

 יד ,ייז ךיא עז טָא; :םובלַא-קנעדנָא ןטנָאמרעד םעד וצ טרָאװ-ריפניירא ןייז

 טניירפ ערעיײט ןוא עביל יד ,םישודק רעלטסניק יד ,ןטלַאטשעג עקיטכיל

 רעזירַאּפ ןטלַא םעד ,גרעבסייוו .ל םענעדיײשַאב קידנעטש ןוא ןליטש םעד :עניימ

 -רַאגנייו םיכָאָאי ןטשואירַאפ קיביא ןוא םענדָאמ םעד ,רעפעפ ףלָאדַא בשות

 -נַארפ עקיטרַאנגײא ןוא עטסטנעקרענַא יד וצ טנייה טרעהעג ןוז סנעמעוו ,ןעט
 -סימ םעד ,םיובלעדנַאמ .מ ןטרעטַאמעגסױא םעד ,ןגרוטַאמַארד עשיזיוצ

 רעלָאמ ןוא רעביירש םעד ,ַאקסלַאװָאק הנח עשימַאניד יד ,לכייש ריאמ רעקיט

 רעלָאמ ןקיטכערּפ םעד ,שטיװָאנירטיצ רָאטּפלוקס םעד ,יקסװַאשרַאו רזוע

 ןעוועג ןענעז סָאװ יד ךיוא ןוא יקסװָאנַארג *יָאבווָאק} םעד ,ןײטשּפע ירנעה

 -רַאפמוא ןיימ יווװ ,ןרָאי-עיצַאּפוקָא ערעטצניפ יד ןופ תונברק עטקערידמוא

 םוחנ ,ןשטנעמ ןוא ןדיי ןרעטיול ןוא רָאטּפלוקס ןסיורג םעד ,טניירפ ןכעלסעג

 םעד ,גנילסיק השמ ןשטנעמ ןכיירטסייג ןוא רעלָאמ ןסיורג םעד ,ןָאסנָארַא

 רעלָאמ רעגַארּפ םעד .,ןיטוס םייח קיגַארט רעכעלשטנעמ רעד ןופ רעלָאמ

 סנעמעוו ,ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא לַאגעס רַאזַאל ,קַאביר .ב .י ,סרַאק שזרָאשז

 ."רעייט ןוא קיליײה רימ זיא קנעדנָא

 ,רעלטסניק עלופטסנידרַאפ ןופ ןעמענ עקינייא ןבעגוצ זיולב ליו ךיא

 -ּפלוקס םענייפ םעד :רעטָארסױא יד ןופ תונברק עטקערידמוא ךיוא ןענעז סָאװ

 לקיצ ַא ןופ רעפעש םענייפ םעד ,ןַאמלערעּפ .מ רָאטּפלוקס םעד ,ןַאגָאק .מ רָאט

 -לעזעג רעשידיי רעזירַאּפ רעד ןופ הּפרח רעד וצ סָאװ ,ןטלַאטשעג עשיאיבנ

 .סּפיג ןיא ץלַא ךָאנ ןענעז ייז לייוו ,רעלעק ןטכייפ ַא ןיא ךיז ייז ןלַאפעצ ,טפַאש

 גנולמַאז ַא קנַאד ַא זיא ןוא ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא ייז ןופ סנייא זיולב

 ךיז טניפעג ןוא זדנָארב ןיא ןרַאװעג ןסָאגעגּפָא ,רעלטסניק עשידיי יד ןשיווצ

 רוכזי רענעדיײשַאב רעזדנוא ןָאק ,ןרעױדַאב םוצ .םואעזומ-לאלצב ןיא טנייה

 זיא לָאצ יד ,סַאנרַאּפ ןשידיי ןופ ,סַאנרַאּפנָאמ ןופ עלַא ןענָאמרעד טשינ טייוו

 סנטצעל ךיוא .סיורג וצ -- הדיבא רעסיורג רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעצ רעזדנוא וצ

 ַא רעייז ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עשידיי לָאצ עסיורג ַא זדנוא ןופ קעװַא ןענעז

 טנַאמרעד ףרַאד סרעדנוזַאב .טסנוק רעשידיי רעד ןופ רצוא םוצ ןגָארטעגיײב ךס

 טלַאטשעג עקסערָאטיּפ יד ,רעלָאמ רעגושטנעמערק רעד -- ץַאק ענַאמ ןרעוו

 רעפעש רעד ,ןזעוו ןצנַאג ןייז ןיא רעלָאמ רעשידיי-טכע רעד .,סַאנרַאּפנָאמ ןופ

 יד .םרָאפ רעשיטסַאלּפ ַא ןיא ןטלַאטשעג-םכילע-םולש ןוא עשיצרּפ יד ןופ

 לָאצ רעסיורג רעד טימ זיולב טשינ סיורג ןוא ךייר זיא ןדיי ענייז ןופ עירעלַאג

 טימ ,עביל רעד טימ רקיע רעד רָאנ ,ךיז ךָאנ ןזָאלעג טָאה רע סָאװ ,רעדליב

 יז רעכלעוו טימ ,טייקידההרתי-המשנ רעד טימ ,ןפַאשעג ייז טָאה רע רעכלעוו

 ,טייקידבוט-םוי רעד ןוא תונותח עשידיי ןופ עלעּפַאק רעד טימ ךיוא יוװ ,ןעמעטַא
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 טנַאמרעד ךיוא לָאז ,ץַאק ענַאמ .רעדליב ענייז ןופ סױרַא טלַארטש סע סָאװ

 רעזדנוא ןיא) שטנעמ רעקיצרַאהטיירב ןוא רבח רערַאברעדנּוװ ַא ןעוועג זיא ,ןרעוו

 .ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ סע זיא טייצ רעטריזילַאירעטַאמ ליפוצ ןיוש

 סָאװ ,ןַאמסערּפ רעלָאמ רעלעטבוס רעד קיטייצירפ קעװַא ךיוא זיא סע

 השורי עסיורג רָאג זיב ַא טכַארבעגטימ ָאקשטעטסערעב לטעטש ןייז ןופ טָאה

 ןטנוויל ענייז ןיא זַא ,טימרעד ןגָאז וצ ןיימ ךיא .טסנוק-סקלָאפ רעשידיי ןופ

 .שובל ןשירעלטסניק ןייז ןיא ,רָאלקלָאפ ןופ גָארטײב רעשיטעָאּפ ַא ןַארַאפ זיא

 סָאװ .,טנעמַאנרָא ןשיפַארג םעניד ַא טימ טבעוװעגכרוד ןענעז ןשזַאזייּפ ענייז

 טשינ -- ןענָאמרעד סָאװ ,טײקשידָאלעמ עשיריל ןוא טייקשירפ רעייז טּפַאש

 ןבָאה ןעמ ןָאק קורדנייא ַאזַא .רעדיל-עביל עשירָאלקלָאפ עשידיי -- קידנליוװ

 םעד ,גנואיצרעד ,גנולעטשנייא עשידיי סנַאמסערּפ ןעק ןעמ ןעוו רקיע רעד

 ךָאנ טלָאמעד ,לארשי ןיא טלַאהטנפיוא ןייז ןוא םזיטנַאמָאר רעקשטעטסערעב

 .עניטסעלַאּפ

 ,גרעבמעל ןופ ןקימַאטשּפָא םעד ,םאדרעבַא טרעבלַא ןופ ןדניוושרַאפ ןטימ

 ןופ טָאה ײרעלַאמ ןייז םגה סָאװ ,רעלָאמ רעלעניגירַא רָאג זיב ַא קעװַא זיא

 ןוא ןרואטנעצ ענייז טימ רעפסָאמטַא עשיגָאלָאטימ ןימ ַא טמעטָאעגסיױא ךיז

 ןעמוקַאב רעבָא ייז ןבָאה ,רעטעגבלַאה עלעוסנעס ערעדנַא ןוא ןריטַאס ,סעפמינ

 ,לעּפמיג ןופ רעטַאעט ןשידיי רעגרעבמעל ןיא ןייג טפָא טגעלפ סָאװ ,םיא ייב

 רעד ךָאנ טייצ עסיוועג ַא .טירָאלַאק ןרעדנוזַאב ַא ,גנוטכיױלַאב ערעדנוזַאב ַא

 ןוא קיגַארט רעשידיי רעד ןופ ןטלַאטשעג ןלָאמעג םאדרעבַא טָאה עיצַאּפוקָא

 ןופ םילבוקמ יד טימ טריריּפסניא ךיז רע טָאה ,לארשי ןיא קידנעייז ,רעטעּפש

 .ןלוש עטלַא רעתפצ יד

 ןיא עטצינשעג טקעריד ,תויח ןופ רַאטּפלוקס רעד קעװַא ךיוא זיא סע

 ףיא עטסערג יד ןופ רענייא .(יקסוװָאניטנַאטסנָאק) ןַאטסנָאק ףסוי -- ץלָאה

 -ַאב טָאה רע וו ,לארשי ןיא טבילַאב ןוא טנַאקַאב ןעוועג רע זיא טיבעג םעד

 .עילעטַא ןַא טַאר-טָאטש רעביבא-לת ןופ ןעמוק

 טָאה סָאװ ,וָאלרָא הנח ןירָאטּפלוקס עטנַאקַאב יד ןעמ ףרַאד ןענָאמרעד

 ןוא עשידיי עסיורג עלַא רעכלעוו טימ ןוא סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא טבעלעג גנַאל

 ןַא ןזָאלעג טָאה יז .טעדניײירפַאב ןעוװעג ןענעז ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי טשינ

 ַא .סמואעזמ עטסערג יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,קרעװ-רוטּפלוקס קיטרַאנגיײא

 טשינ ךַאמ ךיא ביוא .לארשי ןיא ךיז ןעניפעג קרעװ עריא ןופ לייט רעסיורג

 ןרָאװעג טריצַאב זיא סע ןכלעוו טימ ,טנעמונָאמ רעטשרע רעד זיא ,תועט ןייק

 רוגיפ עטריזיליטס ַא זיא'ס) ווָאלרָא הנח ןופ עקַאט זיא ,לארשי ןיא טָאטש ַא

 .(רענורג בוד ןופ קנעדנָא םעד ןרעַאב םוצ -- בייל ןגנוי ַא ןופ

 יד וצ טרעהעג טָאה ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןשיסור םעד טימ הנח עשידיי יד

 ןופ עדַאיעלּפ רעד וצ ךיוא ןוא רוד ריא ןופ רעלטסניק עטלייוורעדסיוא

 סָאװ ,ץישּפיל קַאשז גָאט וצ טנייה ךָאנ זיא סע יװ ,ןרָאטּפלוקס עסיורג עשידיי

 ןעועג זיא רע) זירַאּפ ןיא גנַאלנרָאי ןבעל ןכָאנ ,עקירעמַא ןיא טציא טניווו

 ןיא ,ךיײרקנַאר ןיא דנַאברַאפ-רעלטסניק ןשידיי ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 לארשי ןיא טנייה -- יקסנַאשטול ,ןָאסנָארַא .נ רָאטּפלוקס ןטימ ןעמַאזוצ ,6

 ןעגנָאהעג זיא ווָאלרָא הנח ןופ עילעטַא ןיא .(גנילסיק השמ .,םיובנעדניא --

 ןַארַאפ זיא גנונעכייצ רעד ףיוא ;ינַאילידָאמ ךרוד טנכייצעג ,טערטרָאּפ ַא סריא

 ןיא ינַאילידָאמ ןופ קיטנעהנגייא ןבירשעג ,ןירָאטּפלוקס רעד ןופ ןעמָאנ רעד
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 רצוא ןטסערג םעד רַאפ טּכַארטַאב סע טָאה יז ."לארשי תב הנח; :שיאערבעה

 .עיצקעלָאק רעכייר ריא ןיא

 רעלָאמ ןופ עילעטַא רעד ןענופעג ךיז טָאה עילעטַא ריא ןופ טייוו טשינ

 ןוא קסבעטַיװ ,לעמָאה ןופ טייו טשינ ,עצעשזער ןיא רענעריובעג ַא ,ןיִאקיק

 רבח ַא ןעװעג עקַאט זיא ןיטוס .ןרָאװעג ןריובעג זיא ןיטוס ווו ,שטיווָאלימס

 זיא סע ןוא ,רבח ַא סניטוס ןעוװעג זיא ןיֵָאקיק :טגָאזעג רעסעב .,ןיֵאקיק ןופ

 -ייצ רעוויסערּפסקע רעד ןיא ,רוטקַאפ רעד ןיא סכעלנע סָאװטע ןַארַאפ עקַאט

 .ײרעלָאמ סניטוס ןוא ןיָאקיק ןשיװצ ,עמַאג-ןברַאפ רעד ןיא וליפַא ,גנונעכ

 רָאנ ,ןיינ ,ןָאגיּפע ןַא זיא ןיָאקיק זַא ,טּפױהַאב טשינ ךיא ליוו טימרעד

 םעד ןוא רעלָאמ רעצישזער ןשיוװוצ ןַארַאפ זיא ,ןייז ןָאק ,טפַאשהבורק ַא סעּפע

 ןיא עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןיא ייז ןענעז ןעמַאזוצ ןעוװעג .שטיווָאלימס ןופ

 ןטימ תונכשב ,"שיד ַאל, ןיא ןעמַאזצ טניווועג ייז ןבָאה זירַאּפ ןיא ןוא ,ענליוו

 ,לַאגַאש קרַאמ ןוא ןעמערק ,םיובנעדניא רָאטּפלוקס ןטימ ,יקסנירבָאד רעלָאמ

 ענייז ;רָאמוה טגָאמרַאפ טָאה ןוא ךעלמיטסקלָאפ רעייז ןעוועג זיא ןיֵאקיק

 ביוא .סעיציזָאּפמָאק-"טסביוא תבשק עקיטולבלופ ,עפייר ןענעז סנבעל-ליטש

 זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע לייו ,רַאפרעד סע זיא ,ךיילגרַאפ ַאזַא ץונַאב ךיא

 ,טסביוא -תבש ןופ לּפע רעד ץלַא ךָאנ זיא םיא רַאפ לּפע רעטסקַאמשעג רעד

 ,תבש םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו, .ןבעגעג םיא טָאה ,בר רעד ,עדייז ןייז סָאװ

 זַא ?לגניי רעד סע זיא רעוװ -- :ןגערפ ןוא ןלוקַאּפש יד ןוטנָא רע טגעלפ

 :ןענדרָארַאפ רע טגעלפ ,"ןוז סעינעה ךָאד זיא סָאד, :טגָאזעג םיא טָאה ןעמ

 ."ןִא םיא טעמרָאק ,ונ;

 רעבָא ,סנעבור ַא ןופ יד יװ עלופ ,סרעּפרעק-ןעיורפ עקיטייצ סניָאקיק

 -דניב ןימ ַא ןוא ךירטש רעד זיא טייקלופרילָאק עטעפ רעייז .זדנוא וצ רעטנענ

 אטרעשט, טייז רענעי ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעלָאמ עשידיי עלַא ןשיוצ ךירטש

 -יבַאהער ַא יװ ךעלנײשרַאװ זיא ןברַאפ עטנוב ןופ ללש רעייז .?יטסָאלדעיסָא

 -טעטש ןוא טעטש עשימייה יד ןופ ךעלסעג עיורג ערעטצניפ יד יפלכ עיצַאטיל

 -עוסנעס ןוא רעקיטולבלופ רעד ןופ רעפעש יד ןעוועג סע ןענעז יז דארג ,ךעל
 "בשומה-םוחת, ןופ רעלָאמ יד ייב ."לוש רעזירַאּפ, רעד ןופ עמַאג-ןברַאפ רעל

 -עה ךָאנ טשינ בוא, ןימ ַא וצ ,םזיסקָארַאּפ ַא וצ טכיירגרעד רילָאק יד טָאה

 -ַאמַארד וצ ןעגנַאגרעד סע זיא ןיטוס ייב .טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד ןיא "רעכ

 יא ןגעקַאד ,עװַאטקָא רעטסכעה רעטיױר רעטייווצ ַא וצ ,טײקטנַאּפשעג רעשיט

 יָאמ רעשידיי ןגעוװו .ךעלטפַאשנדיײל רָאג זיב ךיוא רעבָא ,רעקידהולש ןיָאקיק

 .חסונ רעשידיי ַא ןַארַאפ זיא סע יצ טשינ סייו ךיא; :ןגָאז רע טגעלפ יירעל

 ןשיוצ ךיא ןעקרעד ,ןעגנולעטשסיוא-ןָאלַאס יד ךרודַא ייג ךיא ןעוו רעבָא

 י-נייק בָאה ךיא ןעוו וליּפַא ,רעלָאמ עשידיי ןופ רעדליב יד ,ןטנעווייל רעטנזיוט

 ."דליב ַא סרעייז ןעזעג טשינ לָאמ

 ןענעז ,קיטַאמעט רעשידיי ףיוא ןָא קינייוו ןעמ טפערט ןעניָאקיק ייב ביוא

 רכששי ןשידיײ-שיניַארקוא םעד ייב סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןַארַאפ ןוויטָאמ ָא-יד

 ןלעטש סָאװ ,ןרעטלע עשיתב-לעב ייב ,דַארגטעבַאזילע ןיא ןריובעג .קַאביר

 "ױטש רע .רכששי ןגנוי ןופ טסנוק וצ גנַארד םעד ןגעקַא סיואכרוד טשינ ךיז

 טימ ןעמַאזוצ ,טכעלטנפערַאפ רע וװ ,ןילרעב ןיא רעטעּפש ,עװקסָאמ ןיא טריד

 -ָאטיל טימ םָאבלַא ןַא ןוא (1921) רעדניק רַאפ לכיב-השעמ ַא ,ָאקטיווק בייל

 טמוק 1926 ןיא לטעטש ןופ ןטלַאטשעג-רעגייטש ןוא עכעלמיטסקלָאּפ ,סעיּפַארג
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 עשידיי ןופ עטילע רערַאברעדנוװו רעד וצ ןָא ךיז טסילש ןוא זירַאּפ ןייק רע

 רעטלע ןקידנעילב ןיא ,רעדיײל ,טברַאטש רע .סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא רעלטסניק

 רעלָאמ ןקיטכערּפ םעד ,רבח ןייז טימ ןעשעג ךיוא זיא ױזַא .רָאי 238 ןופ

 יו ,רעלָאמ רעקיסַאלק-טשרע ןַא ןעוועג .1898 .וועיק ןיא ןריובעג ,ןישטנימ

 ןגָאמרַאפ ןשַאוג ןוא ןטנעוויל ענייז .ןלעטשטסעפ סיואכרוד טנייה סע ןָאק ןעמ

 קעװַא םיא טלעטש סָאװ ,טײקמערַאו ןוא טייקיטכיל עכעלנייוועג-רעסיוא ןַא

 -סוליא עקיטכערּפ טכַאמעג טָאה רע .רעלָאמ עטסעב ערעזדנוא ןופ ןעייר יד ןיא

 -ןַאו יוװ) שזַאזייּפ ַא קידנלָאמ ןברָאטשעג זיא .רעכיב עשידיי רַאפ סעיצַארט

 .רָאי 33 ןופ רעטלע ןיא ,ךיירקנַארפ-םורד ןיא (גָאג

 ַאזַא ,טינשרעווק ןקיפיואנביוא רעזדנוא ןיא ןגייוושרַאפ טשינ ןענָאק רימ

 טכַאנ; ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,רעדעפ קיזייא יװ רעלָאמ

 -סנעפ שרעה ןבירשעג ךעלריפסיוא טָאה םיא ןגעוװ זַא ,סייוו ךיא) *לּפענ ןוא

 -רעלטסניק רעזירַאּפ עשידיי יד טעמדיוװעג ,ךוב ןלופטעטעיּפ ןייז ןיא רעט
 ךיוא רַאפּרעד ,גנַאל ןופ ןיוש טּפעשעגסיױא זיא ךוב סָאד רעבָא :םישודק

 םעד ןשירפוצפיוא שטָאכ לסיבַא ידכ ,ןטלַאטשעג יד זיולב רימ ןענָאמרעד

 ךיא ןיב ליפ רעייז זַא ,טוגמוא רַאפ ןעמענ טשינ סָאד רימ ןעמ לָאז .(ןורּכז

 -לַא רעזדנוא ןופ ןעמַאר עטקנערשַאב יד לייוו ןגייוושרַאפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג

 .טביולרעד טשינ רעמ ןבָאה ךַאנַאמ

 -ידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .1887 ןיא סעדָא ןיא ןריובעג זיא רעדעפ

 -עװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא רע טָאה 1905 ןיא ,גנואיצרעד עש

 .דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג ןעגנווצעג רע זיא םעד בילוצ .סעדָא ןופ גנוג

 טמוק 1910 ןיא ןוא ווענעשז ,ןילרעב ןופ סעימעדַאקַא יד ןיא טרידוטש רע

 -עג רע .סיטַאמ רעלָאמ ןסיורג ןופ עילעטַא ןיא טעברַא רע ווװ זירַאּפ ןייק רע

 טנַאסערעטניא זיא סע :יירעלַאמ רענרעדָאמ רעד ןופ רעייגרָאפ יד וצ טרעה

 סָאװ ,רעלָאמ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע זַא ,ןקרעמַאב וצ ייברעד

 טגָאמרַאפ טָאה רע .טסנוק רעשירעגענ רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןבָאה

 סָאװ טסירָאלָאק ןטוג ַא ןופ תולעמ יד ןוא טנַאלַאט ןשירענכייצ רָאג זיב ַא

 ךירטש-טּפיוה ןייז .טייקכעלקריוו יד טריזָאּפסנַארט ןפוא ןלעטבוס ַא ףיוא טָאה

 -ַאנ רעד וצ ןוא ןשטנעמ םוצ עביל ןייז ןעוועג זיא שטנעמ ןוא רעלָאמ סלַא

 -נגעק ןיא גנורימרָאפעד עטסעדנימ יד טַאהעג ביל טשינ רע טָאה רַאפרעד ,רוט

 -רָאפעד רָאג זיב דארג טָאה רעכלעוו ,רעלטייצטימ ןייז ,ןיטוס םייח וצ ץַאז

 טָאה רע לייו ,רַאפרעד ךיוא ךעלגעמ) ןשטנעמ םעד ןוא רוטַאנ יד טרימ

 -עצ טַאהעג םיא ןבָאה ןדיי רעשטיווָאלימס יד .טַאהעג ביל ליפוצ טשינ םיא

 ןענכייצ וצ טגַאװעג טָאה רע לייו ,ןעוועג גנוי רָאג ךָאנ זיא רע ןעװ ,ןגָאלש

 ןופ דָאזיּפע רעד זַא ךעלגעמ .ןיבר ןייז ,בר ןקידלטעטש םעד ןופ טערטרָאּפ ַא

 .(המשנ ןייז ןיא ןרוּפש ןזָאלעג טָאה טנגוי ןייז

 -נעעזעגנָא ןייז ץָארט ,שירבח ןוא ןדײשַאב ,טוג ןעוועג זיא ןגעקַאד רעדעפ

 וצ ךיוא טרעהעג רע .לַאגַאש ןוא ינַאילידָאמ רבח ןייז ,ןעניטוס רַאפ ךָאנ טייק

 ןוא שזַאזייּפ (טייצ רענעי וצ) רעניטסעלַאּפ םעד ןלָאמעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד

 ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא טייצ ערעגנעל ַא .ןּפיט-לארשי-ץרא ענעדישרַאפ

 המחלמ רעד תעב .ךיירקנַארּפ ןיא דנַאברַאפ-רעקיטסַאלּפ ןוא -רעלָאמ ןשידיי

 -רַאפ ןוא טריטסערַא טרעוו ,גנוגעװַאב-סנַאטסיזער רעד ןיא לײטנָא רע טמענ

 טָאה ןעמ יוװ .יסנַארד ןיא ךָאנרעד ,הסיפת רעשירעטילימ רעד ןיא טרַאּפש



 ג-2שה - - ךאואמלא -- 2 טט (ט) ימ

 .ערעדנַא טקיטומעג ןוא טסיירטעג רעגַאל ןיא רע טָאה ,ןבעגעגרעביא רעטעּפש

 -ַארט יד שירענכייצ ןרעדליש סָאװ ,ןציקס טימ טפעה ַא ןזָאלעגרעביא טָאה רע

 ."ּפַאטע ןטצעל, ןופ קיג

 רעלטסניק עשידיי ענעדנווושרַאפ יד, לטיּפַאק סָאד ןקידנערַאפ ןלעװ רימ

 םייח רעלטסניק ןסיורג ןוא טלַאטשעג רעקיטכערּפ רעד טימ "סַאנרַאּפנָאמ ןופ

 -סּוװַאב רעד :םירבח ענייז ןעוועג סע ןענעז סע יװ ,רעשזדָאל רעד ,ןײטשּפע

 וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ךילימ ןוא יקצישדנעמ ,רעלדַא לקנַאי רעלטסניק רעט

 ןוא ןָאזרעדָארב השמ ,רעניורב קחצי טימ ןעמַאזוצ -- ?שידיי-גנויא עּפורג רעד

 -סיוא ןַא ,ןײטשּפע ,(דמושמ ַא ןרָאװעג ,רעדייל ,זיא רעכלעוו) ץרַאװש קרַאמ

 זיולב טשינ זיא ,בַאטשסָאמ ןלַאסרעוװינוא ןַא ןופ רעלָאמ רעשידיי רעטנכייצעג

 ןוא שירעלָאמ ןייז טימ ,טערטרָאּפ ַא ןקיטלַאטשעג ןיא רעטסיימ ַא ןעוועג

 סָאד רעבָא ,ןַאזעס ןופ טסולפנייאַאב ,תמא) רעפסָאמטַא רעקיטסייג קיטייצכיילג

 רע רָאנ ,(טייקכעלנעזרעּפ רעשירעלָאמ ןייז ןופ גנורענעלקרַאפ ןייק טשינ זיא

 -דָאל רעד טָאה סרעדנוזַאב .טסישזַאזייּפ רעקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג ךיוא זיא

 -נַארפ יד טַאהעג ביל טולאב ןופ ןעלמיה עמערָא עיורג יד ןופ רעלָאמ רעשז

 ןופ יד ןוא םי ןשידנעללטימ ןופ ןטרָאּפ יד ,ןטפַאשדנַאל עקידמורד עשיזיוצ

 .עקיסרָאק

 -ָאמ רעד ףיוא םתוח רעייז טגיילעג ןבָאה סָאװ ,רעלָאמ עשידיי יד ןופ

 -שינעמור רעד ןעוועג זיא ,קורדסיוא ןשיטסילַאער-ריס ריא ןיא טסנוק רענרעד

 רע טָאה טשערַאקוב ןטייוו ןייז ןיא ןיוש .רעניורב רָאטקיװ רעלָאמ רעשידיי

 -ַאװלַאס וצ לעלַארַאּפ ,עיצּפעצנָאק רעשיטסילַאער-ריס ַא ןופ רעדליב ןפַאשעג

 ןבלעז ןיא טעמכ .טייצ רענעי וצ ,לַאגַאש קרַאמ ךיוא זייוולייט ,ילַאד רָאד

 סָאװ) ָאקנַאי רעלטסניק רעד ,ןדיי עשינעמור ייוצ ערעדנַא ןבָאה טנעמָאמ

 ןַאטסירט טעָאּפ רעד ,טניירפ ןייז ןוא (לארשי ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןיוש טניווװו

 םעד טסנרע סקַאמ ןוא ּפרַא .רפ טימ ןעמַאזוצ ווענעשז ןיא ןפַאשעג .,ַארַאצט

 םזילַאעריס םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ עקַאט רעטעּפש זיא סָאװ ,"םזיַאדַאד;

 :ערעדנַא ןוא ןָאגַארַא יאול ,ןָאטערב יערדנַא טימ ,זירַאּפ ןיא

 עיזיוו עשירעלָאמ ןייז .רעניורב רָאטקיװ טרעהעג ךיוא טָאה עּפורג רעד וצ

 רעטקעפרעּפ ַא ןיא ןזיווַאב טָאה רע ,שרוש ןשיטָאזקע יצ ןשיטסימ ַא ןופ זיא

 -ןשטנעמ עשילרעטסיוא ןיא ןקירדוצסיוא עמַאג-ןברַאפ רעקיטרַאנגייא ןוא גנונעכייצ

 טימ לופ ,הלבק עשירעלָאמ ןימ ַא ,טלעוו ערעדנוזַאב ַא ,סעיציזָאּפמָאק-לגייפ ןוא

 רעד ןופ טפַאשרעה רעד רַאפ ךיוא טָאה רע .תולזמ ןוא סנכייצ עמייהעג

 יד גנוריציפינָאזרעּפ רעוויטַארוגיפ ַא ןיא ןקירדוצסיוא ןזיווַאב עיטסעב-יצַאנ

 ןקירדוצסיוא גנַאגוצ רענעגייא ןַא ןַארַאפ רעפַאש םעד ייב זיא סע .סרעטסנָאמ

 טרעדנוהרָאי ןט-19 ףוס ןופ ןטסילָאבמיס יד .עלַאעריא סָאד ןוא עלַאער סָאד

 רעד ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןבעל ןופ גנונירטנַא ןימ ַא םולח םעד ןיא ןעזעג ןבָאה

 רעמ לטימ ַא םולח םעד ןיא טעז ,(ערעדנַא ןוא) רעניורב .וו ןופ םזילַאעריא

 -רָאפסנַארט וצ טייקכעלגעמ ַא ןוא טייקכעלקריוו יד ןעמענַאב וצ רעפיט ןוא

 -עג המחלמ רעד רַאפ ןיוש טָאה סָאװ ,רעניורב רָאטקיװ .ןשטנעמ םעד ןרימ

 -עּפש סע טָאה ,םזיטימעסיטנַא ןוא םזישַאפ ןופ טונק םעד עינעמור ןיא טליפ

 ןיא .ךיירקנַארפ ןיא עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעב טליפרעד רעטלוב ךָאנ רעט

 סע רעכלעוו ןיא ,טייצ יד ןעמ טריּפש ןרָאי-המחלמ-ךָאנ יד ןופ רעדליב ענייז

 ...סרעטסנַאמ יד טשרעהעג ןבָאה
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 -שידיי רעד ךױא טרעהעג רעלָאמ עסיורג עשידיי ןופ עירעלַאג רעד וצ
 ןייז 1960 ןיא ןברָאטשעג ,1913 ןיא ןריובעג ,ןַאלטַא רעלָאמ רענַאירעשזלַא
 -רַאּפנָאמ ןופ םלוע-תיב ןפיוא ,סניטוס םייח ןופ טייו טשינ ךיז טניפעג רבק
 טָאה ןַאלטַא .רבק סניטוס יװ ,םלצ ַא טימ ןעזרַאפ טשינ זיא רע רעבָא ,סַאנ
 ײרעלַאמ ןייז .רעלָאמ עשידיי ןופ טעטימָאק םוצ טרעהעג טייצ עסיוועג ַא
 יסיוא ךיז ױזַא ןָאק ןעמ ביוא ,טרא עשירעברעב-שידיי ערעדנוזַאב ַא טגָאמרַאפ
 טָאה רעטעּפש םגה ,טסייג ןזעיגילער ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רע .ןקירד
 ןופ קנעב יד ףיוא ןריולרַאפ גנואיצרעד רעשידיי רעד ןופ לייט ןסיורג ַא רע
 -רעד ךיוא םיא טָאה סָאד .עיפָאזָאליּפ טרידוטש טָאה רע וװ ענַאברַאס רעד

 ,ךיירקנַארפ ןיא ןעוװעג זיא יקצַארט תעב ןוא טסיקצָארט ...ַא ןרעוו וצ טריפ

 ךיז ןיא טקעדטנַא רע טָאה רעטעּפש טשרע ."רמוש; ןייז ןעוועג וליּפַא רע זיא

 סָאד יײרעלָאמ רעד ןיא סױרַא טמוק םיא ייב דארג ןוא ,ײרעלָאמ וצ גנוגיינ יד

 רעד ןיא ליײטנָא רע טמענ ,ןרָא-המחלמ יד תעב .עשינַאקירּפַא-דרָאנ-שידיי

 ,יסנַארד ןיא ךָאנרעד ,הסיפת רעד ןיא טרַאּפשרַאפ ,טריטסערַא טרעוו ,סנַאטסיזער

 -ושמ טרילומיס רע .ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ טריטרָאּפעד ןרעוו וצ טָארד םיא ווו

 ַא ןיא רעביא םיא טקיש ןעמ זַא ןפוא םענעגנולעג ַאזַא ףיוא סָאד ןוא תעג

 ןבָאה רעלָאמ עשידיי לָאצ עסיוועג ַא ,בגא ,וװ ,עקנַארק קיטסייג רַאפ לָאטיּפש

 סא טצונ רע .א .א ּפרַאק רתסא ןירעלָאמ יד יװ ,ןטלַאהַאבסיױא טַאהעג ךיז

 -ַאב רעד ךָאנ דלַאב זַא ,ליפױזַא ףיוא קידנלֶא א קידנביירש ,ליזַא םעד

 סָאד, ןעמָאנ ןרעטנוא ,סעמעָאּפ גנולמַאז ַא רע טכעלטנפערַאפ גנואיירפ

 םענעגייא ןייז ןכוז ןופ געוו רעד .גנולעטשסיוא ןַא טריזינַאגרָא ןוא "טולב עפיט

 ןייז .טקַאדידָאטױא םעד טכייל ױזַא ןָא טשינ טמוק יײרעלַאמ רעד ןיא ךרד

 טרעוו טייצ עסיוועג ַא ,ערעווש ַא רעייז גנַאפנָא ןיא זיא עגַאל עלעירעטַאמ

 טיבעג םעד ףיוא רעבָא ,"רָאסַאשזָאק, ןופ טסינעג ,רערָאפ-קרַאמ ַא וליפַא רע

 -ַאב סיואכרוד ַא רע טריפ טייצ ערעגנעל ַא .לזמ ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה

 ,ךעלדנע .סַאנרַאּפנָאמ ןופ "ןטייצ עשיאָארעה, יד טנָאמרעד סָאװ ,ןבעל שימעה

 -עלָאמ עקיטרַאנגיײא ןייז טקעלּפטנַא טרעוו ,גנולעטשסיוא רעוװיטקעלַאק ַא תעב

 רָאג רשפא ןוא .ןשזַארימ עשינַאקירפַא עלופתודוס יד ןָא טנַאמרעד סָאװ ,ייר

 ןייז טניפעג ןַאלטַא ?ןדיי עשידרפס יד ןופ סעיצַארטסוליא עקילָאמַא יד ןיא

 -יטַארוגיפ-טשינ ןוא רעוויטַארוגיפ רעד ןשיווצ טרַא ןוא קורדסיוא ןשירעלָאמ

 -הלבק ַא ךיוא ךעלגעמ ,טנעמעלע רעשיטסימ רעד רעכלעוו ןיא ,טסנוק רעװ

 -נעירָא ןוא ,רעקיטירק עשיזיוצנַארפ עסיוועג סע ןענעכיײצַאב סע יװ ,רעקיטרַא

 ןטפמעדעג ןייז ןיא ןטכָאלפעגנײרַא לופסקורדסיוא ןענעז ,טנעמַאנרַא רעשילַאט

 יד ןופ ןתכורּפ עטריניטאפ עטלַא יד ןיא טנַאמרעד סָאד :בעוװעג ןשירעלָאמ

 ףלוש עטלַא רעזעפ רעדָא עשינַארָא

:4 

 רעטריסנעדנָאק ַא ןיא ןבעג ןיא ןעגנַאגעג רקיע רעד ָאד רימ זיא סע

 וצ גָארטיײב ןשירעלָאמ ןשידיי ןופ טינשרעווק ַא ,קיטפַאהנציקס רָאנ ןוא םערָאפ
 טייוו יוװ ןוא ,ןכײרטשרעטנוא ןוא טסנוק רעלַאסרעווינוא ךיוא ןוא רעשידיי רעד

 ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק יד ייב טייקשידיי םלצ םעד ןעניפעג ,ךעלגעמ
 ,זירַאּפ ןיא
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 -רַאפ וצ ךיז זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעלטסניק יד ןופ בור רעד

 רעייז וליפַא ןוא געוו ןשירעלטסניק רעייז ךיוא ָאד ןעניפעג ןוא ןעמָאקלופ

 רעדליב ערעייז .תמאה םלוע םעד ףיוא ,רעדייל ןיוש ןענעז ,םינּפ שירעלטסניק

 -ומ יד ןיא רעטייו ןבעל ,םולח ןוא טסייג ,המשנ רעייז טניימ סָאד ,רעבָא

 .סעיצקעלָאק עטַאוװירּפ ןיא ןוא טלעוו רעד ןופ סמואעז

 לָאצ ַא ,זדנוא ןשיוװצ רוד םעד ןופ ןַארַאפ ךָאנ ןענעז זדנוא רַאפ קילג םוצ

 ןוא טעטיוװיטקַא רעשירעפעש רעייז טימ ןָא רעטייו ןעייג סָאװ רעלָאמ ןופ

 ןשידיי ןטכע םענופ ןרענָאיּפ יד ןעועג שממ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ

 הסונ ןיא יו טוג ױזַא ,םערָאפ רעד ןיא ייס ,טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד ןיא תוהמ

 .(קפ=עטיװ ףעשייוט ןַײמ טסיב וד ,יראפע

 -םורד) סנַאװ-עד-לָאּפ-ןַאס ןופ רעגריב רעד טנייה זיא לַאגַאש קרַאמ

 די רעשיסור רעקסבעטיוו רעד ןבילברַאפ דימת זיא רע רעבָא ,(ךיירקנַארפ

 ןענעז סנכייצ-קרעמ יד  ּוװ ,טרָאּפסַאּפ ןלַאסרעוװינוא ןשירעלָאמ ןייז טימ

 -ַאֹּפ ערעדנוזַאב ַא טמענרַאפ לַאגַאש קרַאמ .רעצ ןוא עיזעָאּפ עכעלמיטסקלָאפ

 -טימ עסיורג ענייז ןשיװצ רָאנ ,רעלָאמ עשידיי יד ןשיווצ זיולב טשינ עיציז

 טנכייצַאב טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד .טסנוק רעלַאסרעוװװינוא רעד ןופ רעלטייצ

 רעד ןעוװעג זיא (עשיטסילַאער-ריס) *עכעלריטַאנרעביא, יו רעדליב סלַאגַאש

 ןקידנכַאװרעד ןופ הפוקת רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .(1910) רענילָאּפַא םָאיג טעָאּפ

 טשינ לַאגַאש טָאה ץנעדנעט רעקיזָאד רעד ןלעטשנגעקַא ךיז ןצנַאג ןיא .םזיבוק

 יז ןשיווצ ,טייצ רענעי ןופ רעדליב ענייז עקינייא רימ ןבָאה רַאפרעד ,טנָאקעג

 ערעדנַא .םזיבוק טימ לסיב ַא ?ןקידניז; סָאװ ,(1914) טערטרָאּפ-ָאטױא רעד

 יו טכַארטַאב *איעסָאר, ןופ רעלָאמ םענעמוקעגנָא סָאװ-רָאנ םעד ןבָאה רעדיוו

 -עּפש ליפ ןרָאװעג טנכיײצַאב ךיוא זיא ןימרעט םעד טימ) טסינָאיסערּפסקע ןַא

 -וצ טשינ ןעגנונעכיײצַאב יד רעבַא ןענעז ןלַאגַאש ייב .(יירעלָאמ סניטוס רעט

 -ַאב ַא ןיא ןיירַא רעווש רעייז ךיז טסַאּפ רע לייוו ,רַאפרעד טושּפ ,טסַאּפעג

 -ָאיזיו ןייז ,טיײקכעלנעזרעּפ עשירעלָאמ ןייז .ץנעדנעט רעשירעלָאמ רעטמיטש

 ןוא קורדסיוא ןשירענכייצ ןיא ייס ,טייקכעלדניפמע עשיטעָאּפ ןוא טייקשירענ

 ַא ןופ ּפיטָאטָארּפ ַא יװ קעװַא םיא ןלעטש .עמַאג"ןברַאפ רעכייר ןייז ןיא ייס

 ןיא לכ םדוק ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,הטיש רעשירעלָאמ רעשירעטָאזע-שיטסימ

 רעשירעלָאמ רעשידיי רעד ןופ תישארב רעד זיא סָאד .טלעוו רעשילַאגַאש רעד

 ד .טסעמסיוא ןקיטסייג ןייז ןיא רָאנ ןיז ןכעלטרעוו םעד ןיא טשינ ,טלעוו

 ןלַאגַאש רַאפ טריטסיסקע טָאה רעלטסניק עשיטסַאלּפ עשידיי ייב טרַאנגייא

 -טנַא טרָאפ זדנוא טָאה בתכ ןשירעלָאמ ןשידיי-שיסור ןשיפיצעּפס םעד רָאנ

 ,לַאגַאש קרַאמ רעקסבעטיוו רעד טקעלּפ

 -טנַא ןַא ,שינעעשעג שירעלטסניק ַא טרעוװ ענייז גנולעטשסיוא עדעי

 ירעלָאמ יו ץלַא סָאד .טפַארק רעשירענָאיזי רעדנשַאררעביא ןייז ןופ גנוקעלּפ

 -עמ ןכעלשטנעמ-שידיי ןוא טײדַאב ןשילָאבמיס טימ ךייר םגה ,גנורעסיוא עש

 עוויטימירּפ יד טניימ סָאד ,לטעטש סַאד זיא טנעמעלע-טּפיוה סנעמעוו ,שזַאס

 ענייז .היוול רעד וצ זיב הנותח רעד ןופ ןטנַאירַאװ עריא עלַא ןיא המשנ-סקלָאפ

 -- רקיע רעד סָאװ -- ןוא ןבעל ןשידיי ןופ טַארעמָאלגנָאק ןימ ַא ןענעז רעדליב

 סָאד ןפוא ןשירעלָאמ טכע ןַא ףיא טקעלּפטנַא זנוא טָאה רע .םולח ןייז ןופ

 ינעשז ןשירעפעש ןשידיי ןיא תורוד ןופ ךשמ ןיא טנַאעג טָאה סָאװ
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 ןשידיי ַא ןופ תיצמת ןימ ַא ןעגנופַאש סלַאגַאש ןיא רימ ןבָאה םורַא ױזַא

 רעד וצ ךופיהל זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ייברעד .לקניוו-קוק ןשיטסַאלּפ

 ַאש ןזיא ,רעלָאמ עסיורג עשידיי ערעדנַא יב ןפערט רימ סָאװ ,טייקיאורמוא

 .עכעלדירפ ַא ,עקיאור ַא ןײמעגלַא ןיא עיניל עשירענכייצ ןוא יײרעלָאמ סלַאג

 יז ןיא .ןעמַאלּפ ןיא לטעטש ןשידיי ןופ רעדליב יד ןענעז זיולב םַאנסוא ןַא

 זיא עמַאג-ןברַאפ יד ןוא רעטקיטייועצ ַא יו די-בתכ רעשירעלָאמ רעד זיא

 -סיימ עטסערג יד ןופ רענייא זיא לַאגַאש .טײקנדָאלעגנָא רעשיטַאמַארד ַא ןופ

 לייו ,עקַאט רַאפרעד סע זיא רע ןוא ,טסנוק רעלַאסרעוװינוא רעד ןופ רעט

 .עשידיי קיטרַאנגייא ןַא זיא יײרעלָאמ ןייז

 רעד ףיוא רקיע רעד טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה טינשרעווק ןיימ ןיא

 ןופ לייט רעטסערג רעד .תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ הפוקת רעשירעפעש

 -ייל) רע ,טוט ןכעלריטַאנ ַא טימ רע ,ןדנּוװשרַאפ זיא רעלָאמ עשידיי יד

 ןרעגַאל-סגנוטָארסױא יד ןיא (בור רעד רעד

 ןרעהעג סָאװ ,סרעלָאמ עשידיי לסיב רָאּפש ַא ןַארַאפ ךָאנ ןענעז קילג םוצ

 ןשירעפעש ךס ַא רעייז סױרַא ןזייוו ןוא *עידרַאװג רעטלַא, רעד וצ ,ןגָאז וצ ױזַא

 -ייב ליפ טָאה ייז ןופ לייט רעקידנטיידַאב ַא .גנַארד-סגנולקיװטנַא ןוא חוכ

 רענײמעגלַא רעד וצ ןה ,טסנוק רעשידיי רעד ןופ טרַאנגייא רעד וצ ןה ןגָארטעג

 ןופ ,טייהרעמ ריא ןיא ,טסּוװַאב יו .ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עלוש רעזירַאּפ

 .רעלטסניק עשידנעלסיוא

 ןע מע רק סט חנפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמערק סחנּפ רעלָאמ םעד טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ

 רעלָאמ רעד .סַאנרַאּפנָאט ןופ הפוקת רעשיאָארעה רעד טימ ןדנוברַאפ גנע

 (פנליוו ןבענ) קַאדולָאשז עלעטעטש קישטנאמעשטיפ םעד ןיא ןריובעג זיא סָאװ

 ןענעז סע .ןיאָאקיק ןוא ןיטוס טניירפ יירד יד ןופ רעטצעל רעד ןבילבעג זיא

 ןפוא רעייז טדניברַאפ סמַאזניימעג סָאװטע רעבָא ,ךיוא ערעדנַא ןעוועג ךָאנ

 יצ .טייקכעלנעזרעּפ עשירעלָאמ ערעדנוזַאב ןייז טָאה רעדעי םגה ,ןלָאמ ןופ

 טירָאלָאק רעד ?גנורּפשרוא ןשיוװטיל רעייז ןופ טַאמילק רעד ייז טדניברַאפ

 ?רעשירעגייטש ןוא רעשיפַארגָאעג ,רעקיטסייג רעד ?בשומה םוחת רעייז ןופ

 ןענעז יירד יד ןופ ןרוטַאנ יד םגה ,ןַארַאפ זיא טייקטנעָאנ ןופ ךירטש רעד

 .ענעדישרַאפ לַארטעמַאיד ןעוועג

 טייקיאורמוא יד גנונעכייצ רעשיגַאזגיז לסיבַא ןייז ןיא טגָאמרַאפ ןעמערק

 טושּפ ױזַא זיא טשינרָאג זַא טניימ סָאד ,רעטקַארַאכ ןקיטרא-לוּפלּפ ןימ ַא ןופ

 ,טפַאשדנַאל רעלַאסנעװָארּפ יד טשינ וליפַא ,סיוא ךיז טכוד סע יוװ םיא רַאפ

 -רעק רעפייר רעשיאיורפ רעד יצ ,"ס'טרָאמריטַאנ; עכעלדירפ יד טשינ ךיוא

 זיולב .ןכייצ-עגַארפ ןשירעלָאמ םעד טָא ןיירַא םוטעמוא טגנערב ןעמערק .רעּפ

 רעוויסלּוװנָאק רעד ןשיוװצ ךרודַא ךיז טלגנעלש יז ךיוא סָאװ ,עמַאג-ןברַאפ ןייז

 סָאד ןוא טירָאלָאק-ןייו ןקידנעיסָא ןַא ןופ טייקיטולבלופ טגָאמרַאּפ ,גנונעכייצ

 רשפא זיא רעטציא .רעדליב ענייז ןיא לגנַארעג ןשיטַאמַארד םעד טרעדניל

 טלָאמ רע עכלעוו ,רעדליב עטצעל יד ןיא הולש רעמ ,טייקיאור רעמ ןַארַאפ
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 -וצ ןלָאמ וצ ןביוהעגנָא לָאמַא טָאה רע ּוװ ,ןעענעריּפ עשילַאטנעירָא יד ןיא

 .ןיטוס .ח טימ ןעמַאז

 סט. ? יוד פז ה"ח-צ-י

 זיא סָאװ ,סעלײּפ רעועיק רעד ךיוא טרעהעג רעלָאמ ןימ ןבלעז םוצ

 ,ערעקיאור ַא זיא ערטילָאּפ עשירעלָאמ ןייז רָאנ ,1913 ןיא זירַאּפ ןייק ןעמוקעג

 המחלמ רעד ךָאנ טָאה טעטילַאנָאט ןייז ןופ טייקדלימ יד .עשינַאזעס רעמ ַא

 ןוא סנבעל-ליטש .ןשזַאזײּפ ענייז .עמַאג עטנוב רעמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז

 ענייז ןוא לעמעג ןשיטסירָאלָאק רעייז טימ שממ ןדנעלברַאפ סעיציזָאּפמָאק

 .גײצליּפש-רעדניק ןופ לעטשפיונוצ -ןקיבוק ַא יו סיוא ןעעז טעטש

 ַא ר יי פ א ש ק ַא ש ז

 -עּפש ,דַארגָארטעּפ ןיא יירעלָאמ טרידוטש רע טָאה ,לעמָאה ןיא ןריובעג

 סָאװ ,עמַאג עשיטסירָאלָאק ערעדנוזַאב ַא ןגָאמרַאפ רעדליב ענייז .זירַאּפ ןיא רעט

 ןופ ץנעצסינימער רעטייו ַא ןיא רעפסָאמטַא ריא טימ לָאמליײט טנָאמרעד

 -סיוא ןשיטַאמַארד ַא ןוא טײקשיטעטַאּפ ַא ןופ ןענעז רענעט עיורג ענייז .ָאקערג

 ַא טכַאמעג טָאה ָאריּפַאש .עקיאורמוא ןוא עטסערּפעג ַא זיא גנונכייצ ןייז .בעל

 -ַאּפָא) רעביירש עשידיי עטנַאקַאב ןופ ןטערטרָאּפ עטנכייצעג לופסקורדסיוא ייר

 -נַארפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע .(.א .א ןָאסלעגרעב ,קיווייל ,ושָאט

 .סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלָאמ יד ןגעוו קרעװ רעסערג ַא ךַארּפש רעשיזיוצ

 'קסכנ יה באד קח צי

 ןריבעג זיא רע .ןעמערק ןוא ןיטוס יו תומוקמ עבלעז יד ןופ טמַאטש

 ןוא הביבס עכעלמיטסקלָאפ ןייז ,ןרעטלע עמורפ ייב (1891) עקווָאראקאמ ןיא

 יײרעלָאמ ןייז .טרא ןשירעלָאמ ןייז ףיוא ןרוּפש עפיט ןזָאלעג ןבָאה גנואיצרעד

 -עג רעד ןיא קיטכירפיוא ,רָאלק זיא רילָאק ןייז .ףַאשַאב םוצ ביול ַא יו זיא

 -רעדניק ןלָאמ וצ ביל סרעדנוזַאב טָאה רע .טנעמגיּפ ןיא ןוא עמַאג-סליפ

 ַא זיא ןוגינ רעשירעלָאמ ןייז .םינּפ עכעלשטנעמ סָאד ללכב ןוא ,ןטערטרָאּפ

 ןימ ַא ,דיירפ ַא םיא ןיא ךיז טרעה סע ,רעקידתמא ןוא רענייר ,רעליטש

 -דנַאל עשילידיא עקילָאמַא יד וצ ןוא טייקליטש רעשימייה רעד וצ עיגלַאטסָאנ

 רעד ןופ רענַאקיהָאמ עטצעל יד וצ ןרעװ טנכעררַאפ ןעק רע ךיוא .ןטפַאש

 ,"עלוש רעזירַאּפ, רעקיברַאפנַאט

 הויב נ עוד גי-א

 ַא ןופ םיובנעדניא זיא סַאנרַאּפנָאמ ןופ ןרָאטּפלוקס עשידיי יד ןשיװצ

 רעסיורג רעד טימ ייס ןוא ןבעל ןופ ןפוא ןייז טימ ייס ,ןימ ןקידסוחי ןרעדנוזַאב

 ןוא ןרוטפלקס ענייז ןגָאמרַאפ סע סָאװ ,שממ טייקרעטיול ןוא טייקלעטבוס

 ןעוועג ,סַאנרַאּפנָאמ ןופ םיבשות עטסטלע יד וצ טרעהעג רע .סעקטעוטַאטס

 ,ינַאילידָאמ יװ ןטיײהטמירַאב רעטעּפש ןרָאװעג ןענעז סָאװ יד ןופ טניירפ רעד

 ,תוכז םענעגייא ןייז ךיא טגָאמרַאפ םיובנעדניא רעבָא .א"א ןיקדַאצ ,ןיטוס



 207 לעקנערפ-ןיוורָאב

 עטסקיטכירפיוא ןוא עטסכעלדניפמע יד ןופ םענייא יו סױרַא םיא טביוה סָאװ

 ,ָאיּפסעד ַא ןופ ןסולפנייא ןעניפעג ןרוטּפלוקס ענייז ןיא ןעק ןעמ .ןרָאטּפלוקס

 םיובנעדניא טַאה רקיע רעד רָאנ ,סעקטעוטַאטס עשיטּפיגע יד ןופ ךיוא רעבָא

 עטסנטיהעגּפָא יד וצ טרעהעג רע .קורדסיוא םענעגייא ןייז טכַארבעגניײרַא

 ,עיזיוו רעשיטסַאלּפ ןייז וצ ןוא ,לעדָאמ םוצ טפַאשיירטעג ןופ ןיז ןיא רעלטסניק

 ,רוטַאנ רעד ןופ סיואכרוד עיצַאריּפסניא ריא טמענ סָאװ

 זטע רק דלאפאע

 ענייז .ןרָאא רע-20 יד ןיא ןעמוקעג זירַאּפ ןייק ,גרעבמעל ןיא ןריובעג

 -סַאלּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טסייג ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןענעז ןרוטּפלוקס

 -ּפלוקס ןייז ןיא ןרוּפש טזָאלעג !בָאה ,לָאיַאמ רעטעּפש ,ןעדָאר .טסנוק רעשיט

 -ּפלוקס רעשיסַאלק-ָאענ רעד ןיא טרָא ןקידובכב ַא טמענרַאפ סָאװ ,קרעװ לַארוט

 -עטַא ןייז רעבָא ,סמייר טָאטש רעד ןופ "רַאיזָאב , ןופ רָאסעּפָארּפ זיא רע .רוט

 טימ סיוא ךיוא ךיז טנכייצ ץערק .סַאנרַאּפנָאמ ןופ ןצרַאה ןיא ךיז טניפעג עיל

 .טסילערַאװקַא סלַא ןוא ןפוא-ןכייצ ןייז

 ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעלָאמ רעסַאנרַאּפנָאמ ןופ עדַאיעלּפ רעד וצ

 :ךיוא ןרעהעג ,ןרָאי רע-20 יד ןיא זירַאנ

 2ניל רע טש קראבמ

 טלעטשעגסיוא לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה ,(דנַאלסור) יקולירּפ ןיא ןריובעג

 ןרעטנוא ןעוועג זיא ןלָאמ ןופ ןפוא רעקיטלָאמעד ןייז .1928 ןיא זירַאּפ ןיא

 עסיוועג ַא :(אקנעפיכרא ,רענזוװעּפ ,ָאבאג) ןטסיוװיטקורטסנָאק יד ןופ סולפנייא

 רֶע זיא ךָאנרעד .העּפשה רעשיטסיבוק רעד רעטנוא ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ

 טריפרעד ןברַאפ ןופ עמַאג ןייז .טסנוק רעוויטַארוגיפ רעד וצ ןעמוקעג קירוצ

 רעקיטייצטנייה רעשירעלטסניק רעד רַאפ ךָאנ ןימ ?ןקיטראיּפָאּפ, ןימ ַא וצ רע

 .ץנעדנעט

 זעל ח א לע ש יב

 ןשירעלטסניק ןייז ןיא .(דנַאלסור ,ןירבָאק ןבענ) יקַאס ןיא ןריובעג זיא

 -עגסיוא ךיוא טָאה רע ּוו ןילרעב ןיא רעטעּפש ,ןיוו ןיא רע טרידוטש גנַאפנָא

 טפָא רע טלעטש 1923 רָאי ןופ זירַאּפ ןיא .ןעגנופַאש עטשרע ענייז טלעטש

 .(ןַאדנַאּפעדנע ,ירעלויט ,ןָאטָא) ןענָאלַאס ענעדישרַאפ ןיא סיוא

 רעד ןופ ןטפַאשדנַאל ענייז .רוטַאנ רעד יירטעג ןבילבעג זיא ןעלדַא

 עמַאג עקידנטכיול ַא ןגָאמרַאפ ,זירַאּפ םורַא ןופ יצ ,ץניװָארּפ רעשיזיוצנַארפ

 ןיא קיטעט ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא ןעלדַא .סנַאיבמַא-טכיל ןלופגנַאלק ַא ןוא

 רַאטערקעסילַארענעג ןייז יוו ,ךיירקנַארפ ןופ רעלטסניק עשידיי ןופ דנַאברַאּפ

 .רעלטסניק עשידיי רַאפ ןָאטעגפיוא ךס ַא טָאה סָאװ

 :ךיוא טרעהעג עּפורג רעשירעלָאמ רעבלעז רעד וצ

 (ם יו ל'ב) .ד זאל ב 'סי'ײר צמ

 ןופ דלַאב ,1924 ןיא זירַאּפ ןיק רע טמוק ,שזדָאל ןיא רענעריובעג ַא

 רע .די-בתכ ןשירעלָאמ םענייפ ןייז טימ דנָאלב סױרַא ךיז טבייה גנַאפנָא
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 -עלָאמ ןייז .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ךיוא יו זירַאּפ ןיא סיוא טלעטש

 ןבילברַאפ דימת זיא רע רעבָא ,םייוניש עסיוועג טכַאמעגכרוד טָאה ןפוא רעשיד

 -ייצ רעטַאקילעד ןוא עמַאג-ןברַאפ רעלעטבוס ַא ןופ רעלָאמ רעלופרילָאק רעד

 .פוא ןשירענכייצ סניקסַאּפ ןיא טנָאמרעד סָאװ ,גנונעכ

 :דניירפ ןייז ןופ יײרעלָאמ רעד ןיא ךיוא ןעמ טניפעג ןרָאלַאװ עבלעז יד

 קוואל ַאוו .רַאזַא ל

 יו .שזַאגַאב ןשידי םעד טשינ רע טגָאמרַאפ ,גושטנעמערק ןיא ןריובעג

 -עלָאמ ןייז .טגָאמרַאפ םיא טָאה ,רעגושטנעמערק ַא ךיוא ,ץַאק ענַאמ ריע-ןב ןייז

 ײרעלַאמ רעד טימ שיהבורק ,רעזירַאּפ ַא סיואכרוד זיא עיצּפעצנָאק עשיר

 רעפסָאמטַא ןוא טייקלעטבוס טימ סיוא ךיז ןענכייצ ןטקַא ענייז ,רַאיואוו ַא ןופ

 ."לקעיס עד ןעפ, ןופ

 שע טש2 הש טנומגיו

 טרעכיירַאב טסנוק עשידיי יד טָאה סָאװ ,שזדָאל ןיא רענעריובעג ַא זיא

 רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא רעטערש זיא 1934 ןופ .רעלטסניק לָאצ רעסיורג ַא טימ

 ןטערטרַאּפ-רעדליב ענייז .רוטּפלוקס רעד ךיוא ןוא יײרעלָאמ רעד ךיז טעמדיוו

 טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ,ןעלזדניא ןרַאעלַאב יד ןופ רקיע רעד ,ןשזַאזייּפ ןוא

 -רַאפ .רעקיזומ רעטוג ַא ךיוא זיא רעטערש .ז .טעטיוויסנעס רעסיורג רעייז

 -ַאקיזומ עסיוועג ַא ,ןטערטרָאּפ וליפַא ןוא סנבעלליטש ,ןשזַאזייּפ ענייז עקַאט ןגָאמ

 .טירָאלַאק רעייז ןיא טייקשיל

 ןיפה או א גוריש

 ןיטוס םייח ןַאמסדנַאל רעטמירַאב ןייז יו ץיווָאלימס ןיא ןריובעג זיא

 -ָאמ יד .ןבָאה ייז סָאװ ,טפַאשניימעג עקיצנייא יד ,ךיז טכַאד ,זיא סָאד רעבָא

 לופ ,ןכיּפעט עשירעלָאמ יו ,טנאוועג לדייא ןַא יו סיוא טעז ןיפרַאז ןופ יירעל

 .ןויטָאמ עטקירדעגסיוא לופרילָאק עשילידיא טימ

 ןוצ שימ

 טימ לופ ןיא יײרעלָאמ ןייז .1922 ןופ זירַאּפ ןיא ,וועינישיק ןיא ןריובעג

 ביל טָאה רע .םולשב ןבעל םייח ילעב ןוא ןשטנעמ עלַא ּוװ ,טלעוו רעשיטעָאּפ

 ןענָאמרעד רעדליב ענייז .טייקזיצערּפ ענייפ יד ןוא לאטעד ןשיפיצעּפס םעד

 .רעטסיימ-רעגייטש עשימעלפ ןופ רעפסָאמטַא יד ןוא ןפוא םעד

 ר קד ל ָא 1 שדז ר ָאשז

 -רַאפ רעטעּפש ,19232 ןיא עשרַאו ןיא טלעטשעגסיוא ,ןליוּפ ןיא ןריובעג

 טָאה סָאװ ,דליב לַאטנעמונָאמ ַא סנייז .עיגלעב ןיא טייצ עסיוועג ַא טכַארב

 רעד ךָאנ דלַאב ,ָאטעג רעװעשרַאו ןיא ףמַאק ןשיאָארעה םעד טלעטשעגרָאפ

 ."ןָאטָא'ד ןָאלַאס , ןקיטסלָאמעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ טָאה ,המחלמ



 209 לעקנערפ-ןיוורָאב

 -עלָאמ ןייז .ןוויטָאמ-ך'נת ןוא ןּפיט עשידיי ךיוא ןלָאמעג טָאה ןרָאקדלָאג

 ענייז ;ןטייהלצנייא יד קידנעייגייברַאפ ,רעלַאטנעמונָאמ ַא רעמ זיא ןפוא רעשיר

 ןרָאקדלָאג טָאה רעטעּפש .עשזעל רעלָאמ ןסיורג ןופ סָאװטע ןגָאמרַאפ ןרוגיפ

 רעד ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא ןוא ,ןלָאמ ןופ ןפוא ןוויטַארוגיפ םעד טזָאלרַאפ

 ןיא סיוא סנטצעל טקירד יײרעלָאמ ןייז .עיצקַארטסבַא ןופ טלעו רעשיטסימ

 ןרָאקדלָאג .טייצ רעזנוא ןופ לגנַארעג םעד סעיציזָאּפמָאק-ןכַאלּפ עלופטסַארטנָאק

 .רעטקַארַאכ ןשידיי ַא ןופ ןעמובלַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה

 ינ לע קיפ הע בָא ר

 ןרעטנוא סיואכרוד .רעלָאמ רעשזדָאל ןופ עדַאיעלּפ רעד וצ ךיוא טרעהעג

 יצ עטיובעג טוג ַא רע טגָאמרַאפ ,ײרעלַאמ רעסַאנרַאּפנָאמ רעד ןופ סולפנייא

 רעלעוסנעס ןופ עמַאג "ןברַאפ ערעדנוזַאב ַא ןוא ,עיציזָאּפמָאק א ןוא גנונעכ

 יד רקיע רעד ןוא "ןרעירעטנע, ענייז ןעמעטֶָא סע עכלעוו טימ .,טײקיטּפַאז

 ."רעזייה עכעליירפ, ןופ סענעצס

 :ךיוא זיא רעשזדָאל ַא

 0 עק בצ 8 .ל קו אי

 .סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלָאמ יד ןשיװצ םוקינוא ןַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רע
 רשפא ,שטנעמ ןרַאפ ןוא רוטַאנ רעד רַאפ הליפת ןימ ַא זיא ןלָאמ ןופ ןפוא ןייז

 -רעלָאמ רעד ןופ םיניד עלַא ּפֶא רע טיה םעד בילוצ אמתסמ .טָאג רַאפ ךיוא
 ןוא רעלטסניק רעד זיא לעקרַאמ .טרָאװ ןופ ןיז ןשינכעט ןיא ךיוא ,טסנוק
 ינַא ןייז ןבילבעג ירטעג רע זיא ץיוושיוא ןיא .טּפַאשיירטעג ןופ שטנעמ

 ךיוא ,ָאדערק ןשירעלָאמ ןייז ןבילבעג יירטעג רע זיא טסנוק רעד ןיא ןוא ,ןימַאמ

 .רוטַאנ רעד

 ואדדרָאנ ַאסקַאמ

 ןיא ןעגנולעטשסיוא ענעדישרַאפ ןיא ליײטנָא יז טמענ ,זירַאּפ ןיא ןריובעג

 -לארשי יד ןיא ךיז ןעניפעג רעדליב עריא עקינייא .דנַאלסיױא ןיא ןוא דנַאל

 טימ ןירעלָאמ ַא זיא ואדרָאנ ַאסקַאמ .א .א טסעּפַאדוב ןיא ךיוא יו ןעייזומ עקיד

 וּורּפ ַא זיא ײרעלָאמ ריא .עיצידורע רענײמעגלַא ןוא רעשירעלטסניק רעסיורג

 .רוטַאנ יד ןעלגיּפשוצּפָא

 (ןייטשנרא ב) עט רע 3 ןאויה

 רעדליב עריא .סַאנרַאּפנָאמ ןטימ ןדנוברַאפ סיואכרוד זיא ןירעלָאמ יד

 "מָאק רעד ןיא יוװ גנונעכייצ רעד ןיא סיוא ןקירד ,טירָאלַאק ןכייר ַא ןגָאמרַאּפ

 סיוא טלעטש יז .עיזעָאּפ ןופ עמזירּפ רעד ךרוד ןעזעג ,טעטילַאער ַא עיציזָאּפ

 -לארשי רעד טימ טּפָא ךיז טריריּפסניא יז ּוװ ,לארשי ןיא ךיוא יו זירַאּפ ןיא

 עריא ןענעז קיטרַאנגייא סרעדנוזַאב .ןשזַאזייּפ עשיטעָאּפ עריא רַאפ טפַאשדנַאל

 .ןשַאוג עקידנטכיול
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 ם א ר א

 -בכרוד םוידוטש ןופ ןרָאי ענייז רע טָאה ,עניַארקוא ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא

 סרעלָאמ ענערָאװעג טמירַאב יד ןופ סעילעטַא יד ןיא ,דנַאלשטייד ןיא טכַאמעג

 ןטסוװַאב םעד ןופ דימלת ַא ךיוא זיא רע ,יעלק לָאּפ ןוא יקסנידנַאק יװ

 ךיירקנַארפ ןיא .ןרָאי-רעלטיה יד ןיא ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא סָאװ ,"זיוהיוב;,

 ,טסנוק-רעטַאעט רעד ךיוא טנַאלַאט ןייז רע טעמדיוו ,לארשי ןיא יו טוג ױזַא

 ךלָאטרעב ןסיורג ןופ טייז רעד ייב ןגעלפ וצ ןביױהעגנָא טָאה רע עכלעוו

 רעדליב ענייז ןיא .טסיטערטרָאּפ רעטוג ַא יו סיוא ךיז טנכייצ םארא .טכערב

 .טרעוו עשיטסירָאלָאק ןוא םרָאפ ןופ עינָאמרַאה יד רע טכוז

 הע ש ט עא .ק ה צי

 ןיא ןרָאי ךס ַא טכַארברַאפ רע טָאה ,עיבַארַאסעב ןיא רענעריובעג ַא

 ענייז .רוטַאנ יד ןעמוקַאב ביל ױזַא רע טָאה רַאפרעד .דלַאװ ןיא ןוא ףרָאד

 ,עביל רעד טָא טימ ןלָאמעג ןענעז לארשי ןופ יצ ךיירקנַארפ ןופ ןשזַאזייּפ

 עקיטרא-לעטסַאּפ עטרַאצ טימ .,עמַאג-ןברַאפ רעשיטעָאּפ רעקיטכיזכרוד טימ

 סרעביירש עשידִיי יד יװ ױזַא) סרעלָאמ םַאטש םעד וצ טרעהעג רעשטנַא .רענעט

 -מיטסקלָאפ ןופ עזָאד עסיורג ַא ןגָאמרַאפ סָאװ (עינעמור ןיא תומוקמ ענעי ןופ

 רעד ןופ טיױו ,עקשזעטס רעשירעלָאמ ןייז ףיוא רע טייג רַאפרעד .טייקכעל

 ,גנַאג ןייז ךיז טייג רע .טסנוק רענרעדָאמ רעד ןופ עדַארטסָאטױא רעקידלמוט

 ,ללטלעוו סטָאג ןיא רעטבילרַאפ קיבייא ןוא רעקיבױלג ַא יו טירט עטסעפ טימ

 םעצלצימ ייט 'ק

 רעד זיב טבעלעג טָאה יז ּוװ (דנַאלשטייד .וועג ןיא) וַאלסערב ןיא ןריובעג

 עטנעקרענַא לעיציפָא ןוא עטוג ַא יו ןעמָאנ ַא טַאהעג יז טָאה ,עכָאּפע-רעלטיה

 ןיא סיוא טלעטש יז .1922 טייז זירַאּפ ןיא .טינש ןשימעדַאקַא ןַא ןופ ןירעלָאמ

 ןיא טמוקַאב יז ּוװ ,רעלָאמ-ןעיורפ רַאפ ןָאלַאס-טסנוק ןיא רקיע רעד ,ןענָאלַאס

 .סייזומ ליפ רעייז ןיא ךיז ןעניפעג רעדליב עריא .זײרּפ ןטשרע םעד 9

 יז ןוא ויטקַא רעטייו טציא ךָאנ ןירעלָאמ יד זיא ,רָאי 90 רעביא עריא ייב

 .חסונ ןקיטרא-עיצקעלעס לסיבַא ,ןשיסַאלק-ָאענ ריא ןיא טלָאמ

 טא רק .םההביא

 ךיז טנכייצ .1928 ןופ זירַאּפ ןיא ךיז טניפעג ,(ןלױּפ) ץינַאיבַאפ ןיא ןריובעג

 ליפ רעייז ןוא ,םש ַא ןבָאה ןרויװַארג ענייז .רעקיפַארג ַא יו סיוא רקיע רעד

 טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע .ןרָאװעג טרירטסוליא םיא ךרוד ןענעז רעכיב

 עכעלטנפע ןריצַאב רעכיּפעט ענייז ןופ עקינייא .סעמעט עשידיי ףיוא ןעמָאבלַא
 רעשיפַארג ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא לָארק .סעיצוטיטסניא
 .עלוש-טסנוק רעשידעוװש ַא ןיא טסנוק

 אק סווָאנאצַאּפ ַאיצילעפ

 זיא יז ןיהוװ ,זירַאּפ ןוא םיור ,עשרַאװ ןיא טרידוטש ,שזדָאל ןיא ןריובעג

 טָאה ןוא ןעגנולעטשסיוא ענעדישרַאפ ןיא לייטנָא טמענ .1932 ןיא ןעמוקעג
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 רעשיפַארג ןיא טנכייצ יז ךיוא .ןעגנולעטשסיוא עלעודיווידניא עקינייא ךיוא

 -ַאב ,םָאבלַא-ןרויוװַארג ריא רַאפ .ןירעריװַארג עקיסַאלק-טשרע ןַא יװ ,טסנוק

 -ַאמ, םעד ךיוא יװ ,זײרּפ-*ָאישטערַאיװ ןשינעילַאטיא ןטנַאקַאב םעד יז טמוק

 .ָאנרָאװיל טָאטש רעד ןופ זיײרּפ-*ינַאיליד

 קספ 5 שש הווד

 ןיא -- המחלמ רעטצעל רעד תעב .עירַאגלוב ןיא טניווװעג ןוא ןריובעג

 -רעגַאל ןופ ןטקעּפסַא עסיוועג גנונעכייצ רעד ןיא טריסקיפ טָאה רע ּווװ ,רעגַאל ַא

 זיא ןוא ,זירַאּפ ןיא ןרידוטש וצ ץנעוובוס עשיזיוצנַארפ ַא ןעמוקַאב טָאה .ןדלײל

 ןיטַאּפ עשיטסירָאלָאק עפיט ַא ןגָאמרַאפ רעדליב ענייז .ןבילברַאפ ןיוש ָאד

 ַא טגנערברַאפ רע ּוװ ,לארשי ןיא ךיוא ,טנכייצעגסיוא לָאמליפ ןרָאװעג זיא

 .טייקינוז ךס ַא ןגָאמרַאפ רעדליב ענייז .טייצ ערעגנעל

 (ש טיוועסוקניפ) קניפ אק טרד

 ,עימעדַאקַא-טסנוק רעװעשרַאװ יד טקידנעעג טָאה ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 עשיטסינרעדָאמ ענעדישרַאפ ןגילרעטנוא רעדליב עריא .1937 טייז זירַאּפ ןיא

 -כעלנעזרעּפ ריא ןטלַאהעגנייא ןירעלטסניק יד טָאה רעבָא ייברעד ,ןסולפנייא

 -טוג זיא ןעמָאנ ריא ּוװ ,דנַאלסױא ןיא סיוא טפָא יז טלעטש סנטצעל .טייק

 .ןזירק עשירעלטסניק יד ןיא טנַאקַאב

 רונוצא הר הר רודי

 ןיא ןריובעג .רעלָאמ רעזירַאּפ עשידיי ןופ רוד ןרעגנוי םעד וצ טרעהעג

 ,לארשי ןיא טבעלעג רע טָאה ןרָאי ערעפייר ענייז ןופ בור'ס רעבָא ,ןילבול

 -טסנוק יד ןיא רעטעּפש ,גנודליבסיוא עשירעלטסניק עטשרע ןייז ןעמוקַאב טרָאד

 יו ןענָאלַאס רעזירַאּפ עסיורג יד ןיא סיוא טלעטש .זירַאּפ ןופ סעימעדַאקַא

 רַאפ ןײרּפ ןטשרע םעד טמוקַאב .ןעגנולעטשסיוא עלעודיווידניא ןיא ךיוא

 רעד טבערטש סעיציזָאּפמָאק ןוא ןשזַאזייּפ ענייז ןיא .(1945 ,זירַאּפ) ןענעכייצ

 םיא ייב זיא דימת .עקיטכיזכרוד ןוא עדיאולפ סָאד ןעגנערבוצסורַא רעלָאמ

 ענייז .יײרעלַאמ רעד ןיא "רעכעה ךָאנ טשינ ביוא, ַא וצ ןבערטש סָאד ןַארַאפ

 יז ןיא ךיז טלייש סע ,רוטקורטס עשינָאמרַאה ַא ןגָאמרַאפ ןטנווייל עסיורג

 סָאד .טקנוּפ-עיצַאטיװַארג רעשירעלָאמ רעלַארטנעצ רעסיוועג ַא סױרַא דימת

 ענייז ןריפרעד סָאװ .סעיציזָאּפמָאק עוויטַארוגיפ ענייז ןיא ךיוא זיא עבלעז

 ןצרּפ ןופ ןטלַאטשעג יװ ,זַאטסקע ןופ דנַאטשוצ ַא וצ ןרוגיפ עכעלשטנעמ

 .גנובערטש ןוא טּפַאשקנעב ןייז זיא עירעטַאמ עשירעלָאמ יד ןקיטסיײגרַאפ

 -ןברַאפ ןייז טימ ןה ,םרָאפ רעשירענכייצ רעד ןיא ןה ןכיירגרעד רע טווּורּפ סָאד

 .טייקשידָאלעמ רעשיטסירָאלָאק ןוא טייקיטכיל ןופ שזַאילַא ןַא זיא סָאװ ,עמַאג

 ש ט יב 7

 טרעהעג ,1922 ןופ זירַאּפ ןיא .סעדָא ןיא טרידוטש ,דנַאלסור ןיא ןריובעג

 רעטַאקילעד ןוא רענייפ ַא .החּפשמ רעשירעלטסניק רעסַאנרַאּפנָאמ רעד וצ
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 ענייז ןופ רענייא .רויוװַארג רענרעדָאמ רעד ןופ רעטסיימ ַא רע זיא ,רענעכייצ

 -ריפניירַא ןַא טימ ןעזרַאפ זיא ,קריצ ןופ טלעו רעד טעמדיוועג ,ןעמָאבלַא

 -כרוד ַא טגָאמרַאפ ןשטיבול ןופ ײרעלָאמ יד .ָאור .שז רעלָאמ ןסיורג ןופ טרָאװ

 .ַאגעד ןופ סולפנייא םעד טזייווַאב סע סָאװ ,ןָאט ןקיטרַא-לעטסַאּפ ןקיטכיז

 טאווכ ילַאמ

 זיא ןרעדנּוװַאב וצ .סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלָאמ עשידיי עטסטלע יד ןופ רענייא

 סָאװ יאוולה ,ןָא רדסכ טלַאה סָאװ ,ענייז טייקשירפ יד ןוא חוכ ןשירעפעש ןייז

 .גרוברעטעּפ ןיא טרידוטש רע טָאה ,קָאטסילַאיב ןיא ןריובעג .ױזַא רעגנעל

 -כיילג ןוא ןלופרילָאק ַא ןיא ךיז טרעסיוא ײרעלָאמ ןייז .1906 ןופ זירַאּפ ןיא

 םענייפ ןוא טייקשילידיא סיוא טקירד סָאװ ,לעמעג ןקיסעמ-טסַארטנָאק קיטייצ

 .םזיריל ןלענָאיציזָאּפמָאק

 קצ צ ול

 ךורבסיוא םעד ךָאנ ךיירקנַארפ ןייק טמוק ,דנַאלשטייד ןיא ןריובעג זיא

 עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןיא יז טרידוטש זירַאּפ ןיא .הפגמ-יצַאנ רעד ןופ

 .רעלָאמ רעסַאנרַאּפנָאמ עשידיי יד וצ ךיוא ךיז טרעטנענרעד ןוא ?ןעילישז;

 -כיילג ןוא עקיטפערק ַא .עמַאג עשירעלָאמ עקיטולבלופ ַא טגָאמרַאפ קעצול

 זיא סָאװ גנולעטשסיוא עוויטקעּפסָארטער ריא .גנונעכייצ עטריזיליטס קיטיײצ

 עשירעפעש ןוא עפייר ַא טקעלּפטנַא טָאה ,זירַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ סנטצעל

 טלעטש יז ּוװ ,לארשי ןיא גלָאפרעד סיורג טָאה (גרעבנעזָאר) קעצול .ןירעלָאמ

 .טפָא ץנַאג סיוא

 ט קע גע ר .רוט ראא

 סיואכרוד ַא ןגָאמרַאפ רעדליב ענייז .עקָארק ןיא ןריובעג זיא טרענער

 ,גנונעכייצ רעד ןיא ןוא טירָאלָאק ןייז ןיא ךיז טליפ סָאד ,סולפנייא ןשינַאזעס

 ךיוא ןוא דנַאלסיױא ןיא סיוא טלעטש רע .טיקלעטבוס ךס ַא טגָאמרַאפ סָאװ

 ,זירַאּפ ןיא טפָא

 קא קינ ה א?

 טלעטש ןוא לארשי ןיא יירעלָאמ יז טרידוטש ,רימָאטישז ןיא ןריובעג

 -סיוא עריא .רָאי ןופ לייט ַא טניווװ יז ּוװ ,זירַאּפ ןיא ךיוא יו ,סיוא טרָאד

 .קיטירק רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעגנוצַאשּפָא עטוג סױרַא ןפור ןעגנולעטש

 הא; אל וריאמ

 ,לארשי ןיא טייצ ערעגנעל ַא טכַארברַאפ ,(עינעמור) ץאלאג ןיא ןריובעג

 .טייקוויאַאנ רעשיטעָאּפ ןופ ןח םעד ןגָאמרַאפ רעדליב ענייז

 טי: ורנח/ו ילאה בש ה

 -"לאלצב, יד טקידנע ,םילשורי ןיא ןריובעג ,רָאטּפלוקס רעלופסקורדסיוא

 ,1923 ןופ זירַאּפ ןיא .עלוש
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 ןַאמ יט  הדוהי

 רעזירַאּפ יד ןיא רעטעּפש ,לארשי ןיא טרידוטש ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 רעדליב ענייז ןיא .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא סיוא טלעטש .,סעימעדַאקַא עיירפ

 םענעגייא רעייז ןכוז עכלעוו ,רעלטסניק ןופ לגנַארעג רעד ּפֶא ךיז טלגיּפש

 .םינּפ ןשירעלטסניק

 קל וי ה ב אלע ב

 ןיא ןוא זירַאּפ ןיא טניוו ,ביבא-לת ןיא טרידוטש ,םילשורי ןיא ןריובעג

 עכעלשטנעמ סָאד) ּפעק עלַאטנעמונָאמ יד סרעדנוזַאב ,רעדליב עריא .לארשי

 טנַאמרעד סָאװ ,םרָאפ ַא ןוא טירָאלָאק ןשיטנַאזיב ַא ריא ייב טמוקַאב ,םינּפ

 .סרעטסיולק עשיװַאלסָאגוי-שיברעס יד ןופ ןקסערפ עוויטימירּפ עטלַא ןיא

 טלייט .1927 ןופ זירַאּפ ןיא .שזדָאל רעטניה ףרָאד ַא ןיא רענעריובעג ַא

 ןייז .ךיירקנַארפ ןוא לארשי ןשיווצ (לעזירב ַאלעב יורפ ןייז טימ) ןבעל ןייז ןייא

 -יפ ןוא רעטקַארטסבַא ןשיווצ -- ןדָאירעּפ ענעדישרַאפ ךרודַא טכַאמ יײרעלָאװ

 -קיפ וצ גנובערטש יד ןַארַאפ זיא ןקורדסיוא ענייז עלַא ןיא .טסנוק רעוויטַארוג

 -טסנוק רעטנַאקַאב ַא ךיוא זיא םַארַאב .ןימ ןכעלשטנעמ ןופ לגנַארעג םעד ןריז

 ןיא רקיע רעד ,ןעמעלבָארּפ-טסנוק ןגעוו רָאטקעל רעטסּוװַאב ןוא רעקיטירק

 .לארש

 8 ר לג

 ענַאטנָאּפס ַא יז זיא ,דנַאלסור ןיא ןריובעג ,(ןעב רעלָאמ ןופ יורפ יד)
 -רעניא ןופ טריריּפסניא ןענעז ןשזַאזייּפ עשיטסינָאיסערּפסקע עריא ,ןירעלָאמ
 ןופ ןדנַאר יד ףיוא ךיז ןעניפעג רעדליב עריא .עיזיוו ןוא גנודניפמע רעכעל
 .עיצקַארטסבַא ןוא טייקכעלקריוו

 לע דנ עד לאיהבנ

 -ליב ענייז .דנַאלָאה ןיא טכַארברַאפ טייצ ערעגנעל ַא ,זירַאּפ ןיא ןריובעג
 רעלָאמ ןופ סרעדנוזַאב ,טסנוק רעשימעלפ רעד ןופ םינמיס ןגָאמרַאפ רעד
 סָאװ ,טנעמַארעּפמעט ןקרַאטש ַא ןופ טייקיטולבלופ ַא ןגָאמרַאפ יז .עקעמרעפ

 .קיטסירָאלָאק רעקינוז ןוא גנונעכייצ רעקיטפערק ןיא ךיז טריטסעפינַאמ

 ע ש וה רו כב ר א ח

 ןשידיי ןופ רעציזרָאפ -- סנטצעל .שזַאזייּפ ןשיזיוצנַארפ ןקינוז ןופ רעלָאמ
 -עלפ יד טנַאמרעד ןפוא רעשירעלָאמ ןייז .ךיירקנַארפ ןיא דנַאברַאפ-רעלטסניק

 ."רעטסיימ עניילק , עשימ
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 -מהאוו :עשזַאר

 ײּפ סנעמעוו ,רעלָאמ רעדנליפ-ןייפ ַא .(ךיירקנַארפ) יענרעּפע ןיא ןריובעג

 רע זיא ןרָאי טייז .טעטיליביסנעס ליפ רעייז ןגָאמרַאפ סנבעל-ליטש ןוא ןשזַאז

 .ױרטנָאמ ןופ עלוש-*טרָא; רעד ןיא רָאסעּפָארּפ-ןכייצ רעד

 ןאמלוט ציסומ

 -עדַאקַא-"לאלצב; רעד ןיא טרידוטש ,(דנַאלסור) ןַאמוא ןיא ענעריובעג ַא

 רעשירעלָאמ ריא ,ןענָאלַאס רעזירַאּפ ןיא סיוא טלעטש .,זירַאּפ ןיא 1923 טייז .עימ

 עטבַאגַאב ַא ךיוא זיא ןַאמלוט .מ ."עלוש רעזירַאּפ רעד ןיא טרימראפ זיא ןפוא

 לארשי תבוטל ןעגנולעטשסיוא ךס ַא טריזינַאגרָא טָאה יז ןוא ןירעקיטירק-טסנוק

 .רעלטסניק רעזירַאּפ עשידיי ןופ

 שטיווצאקשומש המהחנ

 ןריובעג זיא יז וװ ,רימ טָאטש רעשידיי רעד ןופ .1925 רָאי ןופ זיראּפ ןיא

 ןעמוק סָאװ ,טַײקליטש ןוא טייקנדײשַאב עסיוועג ַא ןעמונעגטימ יז טָאה ,ןרָאװעג

 .רעדליב עריא ןיא קורדסיוא םוצ

 יריצימיצ ט

 ."לאלצב; עלוש-טסנוק רעד ןיא טרידוטש ,(דנַאלסור) וקַאב ןיא ןריובעג זיא

 ןפעלעירַאב ןוא ןרוגיפ ענייז .רעלָאמ ַא ךיוא קיטייצכיילג ןוא רָאטּפלוקס ַא זיא רע

 ןפורּפָא יד .טסעמסיוא ןטקַארטסבַא ןטימ טעטילַאער יד ןריזיטעטניס ןווּורּפ

 רעייז ןעװעג ןענעז זירַאּפ ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ןעגנולעטשסיוא ענייז ףיוא

 .עטוג

6 

 םוניהג ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ יד

 ןופ טריטרָאּפעד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,רעלָאמ קיצכַא רעביא יד ןופ

 -ינייא ,ייז ןשיווצ .ןעמוקעגקירוצ קינייװ רעייז ,קיטייוו רעזנוא וצ ןענעז ,זירַאּפ

 :ןירעלטסניק יד יװ ,ןלױּפ ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז סָאװ ,עק

 - ר לינדאל צאדנצארו

 ןוא ןפעילערַאב עוויסערּפסקע סיואכרוד עריא .גרעבמעל ןיא ענעריובעג ַא

 -ירק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא ןפורעגסױרַא ןבָאה ןרוטּפלוקס

 ןטריאוטַאטסױא ןופ ןכייצ םעד רעטנוא ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפעג קרעוו עריא .קיט

 םעד רעביא ןביג ,עריא סעיציזָאּפמָאק עכנַאמ .רעמונ רעציוושיוא םערָא ןפיוא

 ןיא סא טפָא טלעטש ןירעלטסניק יד ."סרעווינוא-עיצַארטנעצנָאק , ןֹופ ליורג

 ױזַא ,קרעװ:רוטּפלוקס עקיטרַאנגייא עריא ּוװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא לארשי

 ,טרימערּפ טּפָא ןרעוװ ןוא גנַאלקּפָא ןפיט ַא ןעניפעג ,ןעגנונעכייצ עריא יו טוג
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 א קצ וימיא שא יא עיקסיא ה

 טקעריד עטעװעטַארעג ַא ןעמוקעג זירַאּפ ןיא ,עשרַאװ ןיא ןריובעג זיא
 ןעגנובעלרעביא עריא ןופ םינמיס עפיט .ןרעגַאל-סגנוטָארסױא עשטייד יד ןופ

 ,עטריריּפסניא ,רעדליב עשיטסינָאיסערּפסקע עריא ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןרַאמשָאק עטבעלעגרעביא ןופ ,ןגָאז ױזַא ןָאק ןעמ ביוא

 .לארשי ןיא סיוא טפָא טלעטש ןירעלַאמ יד .ץיוושיוא ןיא ןוא

 רעילַא יד יד

 -םליפ רעד ןיא רָאטַארָאקעד ןעוועג המחלמ רעד רַאפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 טכַאמעגכרודַא טָאה רע סָאװ ,הפוקת-םוניהג רעד ךָאנ .?טנומַארַאּפ, טפַאשלעזעג

 ןוא ןשירעלָאמ ןייז ןיא ,רעטייוו רע טבעל ,יונעקריב ןיא ןוא ץיוושיוא ןיא

 רעדליב ענייז ןיא ."לּפענ ןוא טכַאנ; ןופ ליורג םעד ןיא -- קרעװ-רוטּפלוקס

 .רעדיוש יד ,גנוקידלושַאב-עיצַאטנעמוקָאד רעכעלכַאז ַא טימ ּפָא רע טלגיּפש

 ענייז סיוא טפָא טלעטש רעלָא .סעירָאטַאמערק יד וצ געוו ןפיוא ןרוטרָאט

 -עטשסיוא עלעודיווידניא טריזינַאגרָא ןוא ןענָאלַאס עלעיציּפָא יד ןיא רעדליב

 .ןקידלושַאב וצ ןוא ןענָאמרעד וצ הנווכ רעד טימ ןעגנול

 זירַאּפ ןייק ןעמוקעג טײצ רעטצעל רעד ןיא ןענעז סָאװ ,רעלָאמ יד וצ

 :ןרעהעג ,ןליױּפ ןופ

 סע לא ווכ קצאכר

 ַא זיא גנונעכייצ ןייז

 .ןעגנונעכייצ ענייז ןיא ףיוא טבעל .ענליוו ןופ טמַאטש סָאװ ,ײרעלָאמ רעשיטסינ

 .אטיל'ד םילשורי ןקילָאמַא ןופ ןעלקניוו ןוא סענעצס-רעדליב-לייא ןוא ןלערַאװקַא

 -ָאיסערּפסקע רעד וצ ךעלנע זיא טרַא ןייז .עקיטולבלופ ַא

 א קש רימ .ם א דא

 -ילביב ןוא רעגייטש ןשידיי ןקילָאמַא םעד טנַאלַאט ןשירעלָאמ ןייז טעמדיוו

 .טייקשירפ רעשיטפעָאּפ ןוא טירָאלָאק ןקידעבעל ַא ןופ סענעצס עש

 טבעוועג יי אט יי ערעדנוזַאב ַא סיוא ןעמעטָא ענייז רעדליב יד

 .עדנעגעל ןוא טייקכעלקריוו ןופ

 (שטיווַאניבאר ןויצטךב) ן עב

 ַא השוריב ןעמוקַאב רע טָאה קָאטסילַאיב ןיא בוטש סרעטָאפ ןייז ןופ

 רעד טָא ןוא ,טייקכעלטלעוו ןוא עיצידַארט ןופ זעטניס ַא ,?שזַאגַאב ןשידִיי;

 עשילביב ענייז ןופ קרעװ עסיורג סָאד רימ ןעקנַאדרַאפ השורי רעקיטסייג

 קידנעייז ןעזרעד רע טָאה ןרוטנָאק ענייז .(רעדליב טרעדנוה רעכעה) ןעגנופַאש

 זיא קרעװ עלַאטנעמונָאמ סָאד .ןרָאי-עיצַאּפוקָא יד ןיא רעלעק ןיא ןטלַאהַאב

 ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןרעטלע ענייז ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג

 תוהמ ןשירעלטסניק ןייז ןופ טנעמעלע רעשידיי רעד .טכַאנ רעשטייד רעד ןופ
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 ןטעברַא עשיפַארג עקילָאצמוא ענייז ןיא קורדסיוא םוצ ךיוא םיא ייב טמוק

 .ןוויטָאמ עשידיי עטעמדיוועג ,ןעמובלַא ןיא ךיוא ןוא רעכיב עשידיי ןריצַאב סָאװ

 סנעב ןופ ּפֶא ךיז טלייט ךינת םעד ןקיבייארַאפ ןופ ןפוא רעשירעלָאמ רעד

 -תבש רעשירעלָאמ ןייז זיא סָאד זַא ,סיוא טעז .עדָאטעמ-סגנופַאש רעכעלטנגייא

 ךיז ןָאק ןעמ ביוא ,"געטנכָאװ; עשירעלָאמ ענייז רעבָא .ןוגינ רעקידבוטמוי

 שירעלָאמ ןביוהרעד ןוא קיטולבלופ ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש ,ןקירדסיוא ױזַא

 ןשיסַאלקדָאענ ןופ זיא סָאװ ,טעטילַאװק ,טייצ רעזנוא ןיא ,רענעטלעז ַא ןופ קרעוו

 .תומלש ןוא רעפסָאמטַא עכעלטייהנייא ןַא ןפַאש רילָאק ןוא םרָאפ ּוװ ,ןפוא

 םעד ןיא לעדָאמ רעקיצנייא ןייז) יורפ רעד טעמדיוועג רעדליב לקיצ ןייז ןיא

 ,לקיצ םעד ןיא ךיוא יו ,(ארעג ןירעלָאמ יד ,יורפ ןייז זיא וויטָאמ ןלופטנַאירַאװ

 -עמָאק יד ןופ (רימ טיול) סרעווינוא רעד ןוא טעלַאב רעד זיא עמעט סנעמעוו

 -ַאלעמ עשירעלָאמ יד ןוא עיזעָאּפ יד ,שזַארימ רעד ןעניישרעד ,עטרַא לעד ַאיד

 -נעזרעּפ רעשירעלטסניק ןייז ןופ לַאװק ןשירעפעש םעד ןופ ךיז טיצ סָאװ ,עיד

 .טייקכעל

 ק ינוקא ק רװט רצא

 (1971 ינוי ןט-6 םעד ןברָאטשעג -- 1891 יַאמ ןט-4 םעד ןריױבעג)

 רעקימַאטשּפָא ןַא .טסנוק רענרעדָאמ רעזנוא ןיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא זיא

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג גנַאל ןרָאי רע זיא (ווָאװַאלסינַאטס) עיצילַאג ןופ

 .ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט יד טוג רעייז טקנעדעג :הפוקת רעציווָאנרעשט

 ןרָאװעג טרימרָאפ זיא עימעדַאקַא רעוװעקָארק רעד ךָאנ תוהמ רעקיטסייג ןייז

 ערעדנַא ליפ ןוא רעגנַאמ קיציא ,לקיב .ש ,גרַאבניטש .א ןופ ןזיירק יד ןיא

 יד ןיא רקיע רעד ,יײרעלָאמ ןייז ןיא .רעביירש רעניווָאקוב-שינעמור עשידיי

 ,טנעמָאמ רעכעלמיטסקלָאפ ַא קורדסיוא םוצ טמוק ,ןרָאי עפייר ערעטעּפש

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ סולפנייא רעד .הגרדמ רעשירעלטסניק ַא וצ טריפרעד

 לייט ןסיורג ַא ןדליב סָאװ ,ןטינשצלָאה עקיטכערּפ ענייז ןיא ךיז טליפ רוטַאר

 ,םילשמ סגרַאבנייטש וצ ןטינשצלָאה ענייז .טסנוק רעשיּפַארג רענרעדָאמ רעד ןופ

 ןגָאמרַאפ "ןוגינ ַא ןופ לוגלג; ס'צרּפ וצ םובלַא ןייז ,ןטלַאטשעג-דרַאבסָארג יד

 .עיזיו עשירעלטסניק סולּפ עיצקעפרעּפ עשינכעט

 :תונתמ יירד טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןוויטָאמ עשידיי סקינלָאק רוטרַא ןיא

 -עג ןבָאה רעייגרַאפ ענייז ּווװ ,(קסניּפ ייב) "קָאדָארָאג ןאשזאק, ןופ טמוק ענייא

 רע טמוקַאב װָאװַאלסינַאטס ןיא .לטעטש םוצ עיגלַאטסָאנ ןייז ןופרעד :;טניווו

 הנתמ עטירד יד .רעגייטש-סנבעל ןשידיײי-שיצילַאג םעד :הנתמ עטייווצ ןייז

 ןייז טמערופעג ןבָאה "תונתמ יירד, יד טָא .ןײלַא ץרּפ .ל .י ןופ ןיוש זיא

 זיא סָאװ ,סרעווינוא ןשירעלַאמ ןשידיי ןוא טייקכעלנעזרעּפ עשירעלטסניק

 -רעווינוא ןַא ןופ ,טסנוק עתמא ןוא עקיטכירפיוא רעדעװטעי יװ ,קיטייצכיילג

 ,טרעוו ןלַאס
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 יןקיס בקי וש ןעט} הר ד

 -עגסיוא טָאה סָאװ ,גָאטוצטניײה קיפַארג רעד ןיא עקינייו יד וצ טרעהעג

 ץנירּפ רעד, םיא טפור ןעמ .ןעגנונעכייצ-שוט ענייז רַאפ םרָאפ-רוטַאינימ יד ןבילק

 ןעמיורט ,ןטפַאשקנעב ענייז סיוא רע טקירד רוטַאינימ רעד ןיא ."רוטַאינימ ןופ

 -רעדנּוװ ַא רָאנ סָאװ ,ןטצענערגַאבמוא ןוא ןשיטסַאטנַאפ םוצ גנובערטש יד ןוא

 יקסנישוט יוועד טָאה ןרָאי רעזירַאּפ עטשרע ענייז ןיא .טגָאמרַאפ הלעשעמ

 .ןישזעשזב לטעטש-ןריובעג ןייז ןופ ןצנעצסינימער טימ עיזַאטנַאפ ןייז טרענעג

 ןייז טָאה רעטעּפש .עיזעָאּפ ןוא ןח ןכעלמיטסקלָאפ ַא ןופ ןעוועג ןענעז יז

 יד ,לטעטש ןייז וצ .גנורעכיירַאב ןוא גנורעדנע עסיוועג ַא טכַאמעגכרוד טסנוק

 שיּפיט ערעדנַא ןוא ךעלסקיב-םימשב ערַאברעדנּוװ יד וצ ,ןטלאשעג עשימייה

 -רעלכ ןוא ןקירב ,ןלַארדעטַאק ,ןצַאלַאּפ ךיוא ןעמוקעגוצ ןענעז ,םיצפח עשידיי

 טכעלפ ױזַא .קורדסיוא ןשיפַארג םענייפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,תויח ייל

 ענייז וצ גנַאזעג ןשיפַארג ,םירישה ריש ןייז *רוטַאינימ רעד ןופ ץנירּפ רעד.

 -פּושיכרַאפ יד ןגעוו ,ןיילק ןוא סיורג רַאפ סעדנעגעל עקיטכַאנ ןייא ןוא טנזיוט

 .ןדע-וג ןשירעלטסניק ןייז ןופ ךעלעגיצ ןוא רעכעטסַאּפ ,סניסעצנירּפ עט

 ש

 ןכ אבא ערי
2 

 קירוצ טבעל סָאװ ,לגיופ-סקינעפ םוצ קלָאפ עשידיי סָאד טכיילגרַאפ ןעמ
 םעד טייצ רעזנוא ןיא טמוקַאב עדנעגעל יד ...ׁשַא םענעגייא ןייז ןופ ףיוא
 ןשטייטוצסיוא ץלַא קיטױנ טשינ זיא סע .טייקכעלקריוו ַא ןופ טנעלַאוויװקע

 -סנָאק טנָאקעג רימ ןבָאה טכַאנ רעד ךָאנ .ןפוא ןשיטקעלַאיד ןלענַאיצַאר ןטימ
 -עטַאמ ,ןבעל ןשידיי ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןליוו-סנבעל ןקרַאטש ַא ןריטַאט

 עיינ טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאב זיא רוטַארעטיל עשידיי יד .ןקיטסייג ןוא ןלעיר

 ןיא ןלעטשטסעפ טנַאקעג ןעמ טָאה עבלעז סָאד ,תוחוכ עשירעפעש ערעגניי
 ,לארשי ןופ רעלָאמ עגנוי ןעמוקעג ןענעז זירַאּפ ןייק .טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד
 ןגָאזנָא ןעועג ןענעז סָאד .װ .א .א א ןלױּפ ןופ ךיוא ןוא עקירעמַא
 ןשירעפעש ןופ ךשמה ,גנואיינַאב עסיוועג ַא טקיטעטשַאב רעטעּפש ןבָאה סָאװ

 . .ןכייצ רעשילָאבמיס ַא ןוא חוכ

 ןיא ןבעל עקילָאמַא עשידיי סָאד ,ןבעל ןופ קורדסיוא ןַא זיא טסנוק עיירפ יד

 -ַאטַאק ןשירָאטסיה םעד ןיא דלַאװגעב ןדנּוװשרַאפ זיא שובל ןלענָאיצידַארט ןייז

 ןוא עיזיו רערעדנַא ןַא טימ טמוק רעקיטסַאלּפ רוד רערעגנוי רעד .םזילק

 ןיא עשידיי ןטסקיניײװמַא יד רימ טיול זיא יירעלָאמ-לארשי יד .גנולעטשנייא

 ןוא רעװש טלָאװ םזילַאסרעװינוא ריא בילוצ .תוהמ ןלענָאיצידַארט ריא

 -סַאלּפ ןוא רעלָאמ עשידיי עגנוי יד ןופ ןעגנַאלרַאפ וצ ןעוועג ךעלגעממוא שממ

 זיא זױלב עסיוועג ייב .טסנוק רעייז ןיא קורדסיוא ןשידיי סיואכרוד ַא רעקיט

 .סוינעג-סקלָאפ ןשירעפעש ןשידיי ןופ גנַאלקּפָא רעשיטסיװַאטַא ןימ ַא ןַארַאפ
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 ןיטעש רוב .ןןצירצמ

 טימ לופ רעבָא ,דילַאװניא ןַא ןרעגַאל עשטייד יד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא
 יירשעג םעד ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה גנולעטשסיוא טטשרע ןייז .גָאזנָא ןשירעפעש
 ,רעצרַאװש ַא ןעװעג ןַאד זיא טירָאלָאק-טנורג ןייז .םיקמעממ ןשירעלָאמ ןופ
 סָאװ םינהכ ןופ טנעה טימ ,םיתילט ןופ ןצילב עסייו טימ ןטינשעגכרוד
 יד טקירדעגסיוא ןבָאה ןוויטָאמ עשיגַארט עשידיי יד .ןייּפ ןיא ךיז ןשטראק
 טשינ טָאה עטַאט ןייז ּוװ ,בוטש עשיצילַאג ןייז ךיוא רשפא ןוא ,סנכייצ-עגַארפ
 ןרָאװעג טּפעלשרַאפ החּפשמ ןייז טימ זיא ןוא ,טיורב סָאד ןקַאברעד וצ ןזיװַאב
 רַאפ סעיצַארטסוליא טכַאמעג ךיוא טָאה ןַאירַאמ .ץעשזלעב ןיא םוקמוא םוצ
 טָאה רעטעּפש ."םלוג, ןופ עטריריּפסניא סעיצַארטסוליא ןוא ךובגָאט סַאקפַאק
 טייצ עסיוועג ַא זיא ןוא טלַאהניא ןשיטַאמעט ןשידיי םעד ןזָאלרַאפ ןַאירַאמ
 ךָאנרעד .טסנוק רעוויטַארוגיפ-טשינ רעד ןופ ןסולפנייא יד רעטנוא ןעוועג
 ןשיטסינַאיסערּפסקע ןַא ןעמוקַאב ,ןרעװ ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,יײרעלָאמ ןייז טָאה
 טמוק טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ,קרָאי-וינ ןיא טציא טבעל ןַאירַאמ) קורדסיוא
 ,(זירַאּפ ןייק רע

 הע לאה קערַאמ

 יד .עיניל עשירענכייצ ןוא ,טירָאלָאק ןרעדנוזַאב ַא טגָאמרַאפ יײרעלָאמ ןייז

 ,עקירעמַא ןיא יו טוג ױזַא ,זירַאּפ ןיא ןעגנולעטשסיוא ערעסערג עטשרע

 סָאװ ,רעלָאמ ןשידיי ןגנוי םעד וצ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ ןבָאה ,לארשי

 רעדליב יד .געוו ןייז טכוזעג טירט עשירעלָאמ עטשרע ענייז טימ דלַאב טָאה

 ייס ןוא םרָאפ רעייז טימ ייס רעפסָאמטַא ערעדנוזַאב ַא טגָאמרַאפ ןבָאה ענייז

 ,סערעמיכ ערעייז םורַא ךיז ןרעמַאלק ךעלעשטנעמ עניילק יד ּוװ ,טלַאהניא

 ןענעז סָאװ ,טעטש עשיטעלעקש יד ןיא ,סעמַארדָאלעמ רעדָא ,סעמַארד ערעייז

 םרָאפ רעקסעטָארג ןיא ןבעגעגרעביא ץלַא סָאד .ןטארק-הסיפת טימ ןטינשעצ

 רעקָא ןקידרבדמ ןוא רילָאק-לגיצ ןטנערברַאפ ןופ טירָאלָאק ןרעדנוזַאב ןיא ןוא

 -נָאק ןוא טכוז סָאװ ,רעלָאמ רעד זיא רעטלַאה קערַאמ .יולב ןקיטכיזכרוד ןוא

 ןעניפעג טוװרּפ ןוא ןפוא ןוויטַארוגיפ םעד רע טזָאלרַאפ לָאמלייט ,טריטסעט

 -עטניס ןיא רעבָא ,טסנוק רעוויטַארוגיפ טעמכ רעד ןיא ןוקית ןשירעלָאמ ןייז

 יד ןגעוו םָאבלַא ןייז טזייװַאב סע יוװ ,עיניל רעשירענכייצ רעד ןופ גנוריזיט

 ,1968 ןופ ןעורמואייַאמ

 ( ןאקיק) לעקנאי
 רעצינשזער םעד ,ןיאָאקיק רעלָאמ רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 ,רעטָאפ ןייז ןופ םיכרד עשירעלָאמ יד ןיא רעמ טשינ טייג רע .לקינייא ס'בר
 -עגרעביא טשינ טָאה לעקנַאי רעבָא .ןימ-רעלָאמ ןקידנכוז ןגנוי םעד וצ טרעהעג
 עמַאג עשיטסירָאלָאק ןייז ,טסנוק רעוויטַארוגיפ רעד טימ ,רוטַאנ רעד טימ ןסיר
 ןופ לבריו םעד ןיא ,קורדסיוא-ןברַאפ ריא ןיא עטציּפשעגוצ ַא רעיײז זיא

 ןסיורג ןופ בור'ס ,רעדליב ענייז .ןעמרָאפ יד סױרַא םיוק ךיז ןביוה ןרילָאק עטנוב
 -יטּפָא רעקידנדנעלב ַא ןופ רעכיּפעט-טנַאװ ןופ קורדנייא םעד ןכַאמ ,טַאמרָאפ
 .טײקשימַאניד רענעטלעז ןופ ןוא גנוקריווסיוא רעש
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 בה עלי .ןמול ק

 ןופ רעדליב טימ ןביוהעגנָא .החּפשמ-רעבעוו ַא ןיא שזדָאל ןיא ןריובעג

 טמוקַאב המחלמ רעד תעב ןעגנובעלרעביא ענייז ךָאנ .ןימ ןכעלמיטסקלָאפ ַא

 ןוויטָאמ עשידיי ענייז .ןלענָאיצַאריא רעמ ַא ,טסעמסיוא רעדנַא ןַא ײרעלָאמ ןייז

 ןימ ַא יו סנכייצ עשירעטָאזע ןופ ןעיײטשַאב ייז ,טיידַאב ןקיטרא-הלבק ןגָאמרַאפ

 ןוא ,בעלג ךיז טעמדיוו דָאירעּפ ןקיטציא ןייז ןיא .טפירש עשירעלָאמ עמייהעג

 לוגלג רעשירעבעוו ַא זיא סָאד ,טסנוק-ךיּפעט רעד ,גלָאפרעד ןסיורג טימ סָאד

 ןענעז ,לָאװ רעסייווינש ַא ןופ רעכיּפעט-טנַאװ ענייז .םיתילט עשידיי יד ןופ

 ןרעדנוזַאב ַא רעכיּפעט יד וצ ןבינ סָאװ ןטנעמַאנרָא תיב-ףלא טימ ןטפָאהעגכרוד

 עשידיי ַא ןפַאש וצ ווורּפ רעטשרע רעד רשפא זיא סָאד .טיײדַאב ןוא טירָאלָאק

 .טסנוק-ךיּפעט

 ה.עוג ר עוב-לשמ  (היא כילמ

 ,עוקסָאמ ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טרידוטש ןוא ןריובעג ,(רָאטּפלוקס)

 ענייז ןופ עקינייא ּוװ ןוא טייצ ערעגנעל ַא טכַארברַאפ טָאה רע ּוװ

 טרעהעג ,1960 םורַא זירַאּפ ןייק ןעמוקעג .רעצעלּפ עכעלטנפע ןריצַאב ןטנעמונָאמ

 .טנַאלַאט ןדילָאס ןוא ןטיירב ַא טימ ,ןרָאטּפלוקס עשידיי רוד ןרעגנוי םוצ

 סע עכלעוו ןיא ,ןטערטרָאּפ-רוטּפלוקס ענייז ןיא סיוא סרעדנוזַאב ךיֹז טנכייצ

 ענייז ןופ עקינייא .ןעדָאר רעטסיימ ןסיורג ןופ סולפנייא רעטוג רעד ךיז טליפ

 ןופ טסויב רעד יו ,גנונעקרענַא עסיורג ןברָאװרעד ןבָאה ןטערטרָאּפ-ןרוטּפלוקס

 ןופ טערטרָאּפ רעד ,ביבא-לת ןיא ?זיוה-קיווייל , סָאד טריצַאב סָאװ ,קיווייל .ה

 ,דלעפניא .פָארּפ ןופ ,גינעק לַארענעג ןופ טסויב רעד ,ןָאסלענעצַאק .י שודק

 .א .א רעוועקצוס .א .ןַאגישזד ,ָאסרַאמ לעסרַאמ

 ריק טי םטטדאההר קער צ מ

 עיצַאּפוקָא עשטייד ןוא המחלמ יד רע טָאה עשרַאװ ןיא רענעריובעג ַא

 ערעווש שזַאגַאב ַא טימ ,1957 ןיא זירַאּפ ןייק ןעמוקעג .ןלױּפ ןיא טכַאמעגכרוד

 -עכייצ סלַא םש הנוק ךיז זיא רעבָא ,רוטקעטיכרַא טרידוטש .ןעגנובעלרעכיא

 -רענעכייצ סלַא *דנָאמ על, ןיא טימ טעברַא .רעכיב ןופ רָאטַארטסוליא ןוא רענ

 -ַאקַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעדילגטימ "שכעלברעטשמוא ,, יד ןופ טסיטערטרָאּפ

 .?טסיטעקַאמ, סלַא -- ?יעווּורטער רעט ַאלק ןוא *שרַא'ל, ןיא ךיוא יוװ ,עימעד

 ךיוא זנוא רַאפ טָאה זירַאּפ ןיא יקצינדור קערַאמ ןופ גנולעטשסיוא עטצעל יד

 .ךיז ןעלקיװטנַא ןיא טלַאה סָאװ ,טנַאלַאט ןשירעלָאמ ןקיטרַאנגיײא ןייז טקעלּפטנַא

 שיא- בלא טי א עט

 -נוזַאב ַא טימ טײקמַאזקרעמפיוא רעזנוא וצ ךיוא טיצ ,(סינ ןיא טניווו)

 -עז עיזיוו ןוא רוטקַאפ רעלעניגירָא ןַא ןופ .טנַאלַאט ןשירענכייצ ןקרַאטש סרעד

 .רעדליב-לייא ענייז ןענ
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 הע טיפש

 טבערטש רענייז קיטַאמעט רעשידיי רעד ןיא ,עמַאג-ןברַאפ עכייר ַא טגָאמרַאפ

 .ןשיטסַאטנַאפ ןוא ןלַאער ןופ עזעטניס ַא ןבעג וצ רע

 ןאטלעגיו רָאטקיוו

 -סבַא רעד ךיז ןעמדיוו סָאװ ,רעלָאמ עדַאיעלּפ רערעגניי רעד וצ טרעהעג

 ,טסנוק רעטקַארט

 ןעמענ עכלעזַא טימ המישר יד ןצנעגרעד וצ ןעוועג יאדכ ךָאנ טלָאװ סע

 ןעזָאר סקילעפ ,סינ ןיא טּפַאש ןוא טניוװ רעכלעוו ,רעדנעלרעבָא קרַאמ יו

 -ײסּפ ןשירענכייצ ןייז רעטנוא טנַאקַאב ,גרעבלעטימ יאול ,ןַאמטוג ,סערָאמ ירנַא

 .(סוג) ןעלרע ןוא םיט םינָאד

 -ַאב קיפיואנביוא ןטייקכעלגעמ עניימ ןופ ןעמַאר יד ןיא זיולב בָאה ךיא

 -סַאלּפ ןוא רעלָאמ עשידיי יד ןגעוו עמעט ערעווש ןוא עטסנרע רָאג זיב יד טריר

 רענרעדָאמ רעייז ןיא טרַאנגײא רעשידיי רעד ןגעוו ןוא סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעקיט

 ןעלדנַאהַאב ןוא ןענָאמרעד טנָאקעג רעלטסניק עלַא טשינ רעדייל בָאה'כ .טסנוק

 .ןעגנוניישרעד עריא עלַא ןיא עמעט יד

 -ּפולס ןיא ןריובעג לעקנערפ ןיװרַאבכ .ב
 יד טקידנערַאפ ,(עינרעבוג רעשילַאק) עצ
 -קעטיכרַא םעד ףיוא טרידוטש ,לוש-לטימ
 ןיא ,(גרעבמעל) וװוָאװל ןיא טעטלוקַאפ רוט
 ןיא טצעזעגרָאפ ,ןילרעב ןופ לוש-טסנוק ַא
 .(1927) עימעדַאקַא-טסנוק רעלעסירב רעד

 טלעטשעג וו עידוטס-םַארד ַא ןפַאשעג
 ןיא םענעגייא ןייז ןסעיּפ ערעדנַא ןשיוװצ
 ןופ רעדליב לָאצ ַא טלעטשעגסיוא .רעטקַא
 ןופ "ייזומ,, ןיא בור'ס קיטַאמעט רעשידיי
 .(1929) לסירב

 ןיא זירַאּפ ןיא טרידוטש 1930 רָאי ןיא
 -רַאּפנָאמ ןופ סעימעדַאקַא-טסנוק עיירפ יד
 עידוטס-רעטַאעט רעד טימ טריפעגנָא ,סַאנ
 עלעיציפָא ןיא טלעטשעגסױוא ,"טַאיּפ ,
 -ויט עד ןַאלַאס, רעד יװ ,ןענָאלַאס-טסנוק
 -למ רעד ךָאנ .א'יא "ןָאטָא'ד ןָאלַאס , ,י'ירעל
 -ַאּפ רעד ןופ רעטעברַאטימ ןרָאװעג המח
 -ישרַאפ ןופ ןוא "עמיטש רעזנוא, רעזיר
 -ַארעטיל ןוא טסנוק ןגעוו) ןבַאגסױא ענעד
 -סיוא עלעודיווידניא ערערעמ טַאהעג ,(רוט
 ייר ַא ןוא ביבא לת ,זירַאּפ ןיא ןעגנולעטש
 ,ךיירקנַארפ ןיא טעטש

 ןיא, םרָאפ-ךוב ַא ןיא טכעלטנפערַאפ
 ןשזַאטרַאּפער ,'ןטעשטעמ יד ןופ ןטָאש
 ןוא (1956) ןבעל ןשידיי רענַאקַארַאמ ןופ
 -ילביב-רוטַאינימ ,"רעלטסניק עשידיי טימ,
 ןופ "לבעווש ןוא ץלַאז, ןוא (1963) קעטָא
 ץרּפ .ל .י , (גנוצעזרעביא) סופגנַאל ַאננַא
 .1969 גָאלרַאפ



 םיט דיל רע טלאה לרצ =

 םיילפ רעקידלפא ןייר ן ֹא
 רעלגַאװ ןנטחלא ןופ קנעדנַא םעד

 ןבעל םָאד טָאה'ס ווו טרַאד

 ,ןבילקרַאפ ךיז העיקש רעד וצ

 קידנעשטּפעש הליפת ןייד טסָאה

 .םיובנעמיולפ ַא טױרטרַאפ

 םעמוא םעד קידנעילומ

 -- ןבילברַאפ טסיב א ןיא

 ,טיילפ רעקידלבא ןייד ןיא

 .טמױצעגּפָא ךיז דיירפ ןופ

 "טקַארט ןפיוא גנילירפ, ןיא

 -- רכז ַא גנַאגפיוא-ןוז ןופ ךּוזיכ

 ךָאנ ןלַארטש ענייז ןלעוו

 ? טָאנקָאלב ןייד ןקעלּפטנַא

 טָאה טימעג ןייד סָאװ ץילַא סָאד

 טרעטייאעג ןוא טרעכיוועג

 מיױרטמרַאפ ייוו ןייד ןיא וטסָאה

 .טָאג וצ ןוא ןצנַאלּפ וצ

 עטיל תנידמ ןופ

 - ןעגנַאגרעד טסיב רמרַאמטנַאמ ןזיב

 קָאטש ןטסכעה ןופ ןקיליײיה

 .ןענַאילימ ןופ קנעדנַא םעד

 געוו-רענרעד ןייד ןופ ןייוועגיס

 ןעגנַאלרעד וצ ןעלמיה יד

 עטעליוקעגס עלעגיצ'ס ןוא

 + .ןענָאלק עטיור-קיטסברַאה ןיא

 טקַארט םעד ייב סעזַאירעב ייווצ יד

 .ןענייוו רעטציא טמותירַאפ

 גָאט ןעיורג ןיא דלעפ-עקירג סָאד

 ,טימ ייז טימ ךיוא םנייוו

 לָאמַאכַאנ ןלעוו סָאװ יד ןוא
 ףענעייל ענייד רעדיל יד

 עיליוו ךייט םעד ןיא ןלעוו

 .טירמ ענייד ןרעה
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 ןעוו

 2 2שװ - אואמשַא -- 2

 ,לרעטוכ א ןיא ,ןסייר ןיא

 ,ןגיוא עטרעבראפ רַאטש םימ

 - למותי סָאד ןייא וטסניוו

 ;גיוו יד 0 קידייל ןוא

 סעמּאמ ןייז טָאה רעברַאּפש רעניורב א

 טנַאה סטָאנ ןופ ןקַאפעגּפָארַא

 הק הערט יד - .וח טסיב

 גנילירפ ןיא

 ןענאטשאק יד ןעילב סע ןעוו

 םורא ךימ רעדנווו ַא טמענ

 : רעמניזאב טשינ ַא

 ונכרודַא בָאה'כ רעדיוו
 . רעטניוו א

 מילב סָאד יצ טשינ סייוו'כ

 סי רעד

 ? רימ ןיא רַאנ רעדיוו

 מָאה גנואילב יד יצ

 ? טילבעצ רימ גנילירפ א

 : ןַא ךיא רָאנ
 רעדיוו ךימ טָאה סע

 טא = =

 טנַאּפשץע

 טיהעגּפָא םעּפע

 רימ גנילירפ ַא ךָאנ ןוא

 ;ןענַאּפש ןיימ ןיא ןעקנָאשעג

 - .ישקירפ א

 .ןענַאטשַאק יד ךיוא טילבעצ סָאװ

 היה ?ההנ היי
 יברעמה לתוכ םייב

 םאלּפ רעקיטכרָאפסטָאג

 ןכייה יד וצ ףױרַא

 ,תוליפת עלַא טגנַאלרעד
 םעדָאֿפ רענעדלָאנ רעד

 ,םאטש  ןיייז וצ טּפינקרַאפ

 טנַאװ רעד ןופ ףיוא טכיול

 ,תוליגר עטסנייר יד טימ

 ,םותי רעקיליײיה ַא

 ,דמץרפ ןיא
 לתוכ רעד זיא ייויייו *

 אי ע+=

 ,רעדינ רעד וי * ןיילַא

 רעכעלטנייפ
 י ןוק ב
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 דנַאל ןייז םימ קלָאּפ ןעוו

 ,טנעקרעד ךיז קירוצ טָאה

 טנַאוו יד ךיז טבייהרעד

 .רעבירא ןעמיורט רעביא

 ,דיירפ ןופ ןרערט ןיא

 ,קילב םעד טלבוט סָאװ

 ךיוא ןײרַא ןענערב

 - ןדלעה ןוא תונברּק

 ןבעל סָאד ןבָאה ייז

 .קילג םעד רַאפ טקנעשעג

 גנואיירּפַאב יד טָאג רַאפ

 .ןדלעמ וצ לתוכ ןופ

 םיטההר ןױפ רעיוט םי =
 ןבייל ןופ רעיוט סָאד
 ,ןפָא רעטציא טיימש

 םימחר ןופ רעיומ'ס רָאנ

 - טרעױמרַאפ ךָאנ זיא

 ,ןפָאה ןיא ןביילב קידהמשנ ךיא לָאז

 ,קידנעטש ןופ ןעוטיס יו

 ,ץמורפ ,עקיביולג יד

 םימחרה רעיומ ןופ חישמ זַא

 ? ןעמוק טעוו
 ּצ

 םילשורי טייטש טציא

 רעדנווו ןיא ןטּפָאהַאב

 טייקכעלטעג יד קילַארטש ןוא

 ,ָאד טײרּפשרַאּפ הולש

 םיאיבנ עלַא ןופ

 ;םייקימכיר יד ָאד טפליפרעד

 ײנ-טלַא םעד ןיא טירט יד

 .ָאד טיירפרעד ךיוא ץרַאה סָאד
 ִּצ

 ןבייל ןופ רעיומ םעד ךרוד

 .ןעננאגעג ןענעז ייז

 קידלּפַאצ טימ ,ץעגנוי טימ
 ,ןרענַאב עיירט

 ןבייל יוװ ןוא

 -- ןעגנַאגרעד יברעמה לתוכ םוצ
 םילשורי ץנַאנ ַא

 .ןרעהעג לָאז קלָאּפ םעד
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 ץייה:1 א

 ,ןגיוא עקיטכיל ענייד ןיא טקוקענ בָאה'כ

 ,רידנומ-רענלעז ןייד טכַארטַאב ןוא

 ןעמַאמ וצ לכיימש ןשירעדניק טימ

 .רימ יד קיטסַאה וטסָאה טכַאמראפ

 ןעגנאנעג רעטצנעפ םעד וצ לענש ןיב'כ

 ןייז ןייד טימ גיוא ןיימ ןקיווק וצ

 טכיל רעמילשורי יוװ ןעזענ ןוא

 ןייא ךיד רעדנווו ןייז ןיא טליה

 ,טכיל ןופ 0 ַא יו וד ןוא

 -- דנַאנַאב םילשורי טימ טסלַארטש

 טקילברעד ךיוא בָאה ךיא קימייוו זיב רָאנ

 .טנַאה ןייד ןיא סקיב ערעווש יד

 ,ןגעוו ףיוא סָאטיױא יד ןנָאי סע

 -- טלַאהרַאפ ךיז ריד רַאפ רענייא

 וא ןיא לּפענ רענעצלַאזעג ַא
 : טלַאּפַאב ךימ בייל ןיא רעטיצ א ןוא

 ! ? ןריפ ךיד ָאטיױא רעד טעוװו ווו זיב
 ? טירט טימ ץענערג םוצ זיא טייוו יו

 דנַאל סָאד ןטיהרַאפ ,ןטיה וצ

 .טימעג ןיא טכיל רעמילשורי םימ

 לארשי תנידמ ןופ רעגניי טסיב
 - .ייוצ הָאנ ןצנאגניא ןרָאי טימ
 םולש ןיא עדייב ייז ץישַאב

 ! יהולא -- דנַאל םעד ןופ דניק סעדעי ןוא
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 ,עשרַאו ןיא ןריובעג ,רעטלאה לרעּפ
 ןופ .גנודליב-לוש-לטימ ןעמוקַאב ווו
 -שמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,1946 זיב 9
 .םיטילּפ סלַא פ"ר ןיא ןעוועג ,החּפ
 רעדיל עטשרע עריא טימ טריטויבעד
 -נַא 1948 ףוס ."ןרעטש ,, רעקסנימ ןיא
 רעדיל טקורדעג .זירַאּפ ןייק ןעמוקעג
 ,"םויק רעזדנוא , ,"ןטפירש עשידיי , ןיא
 יו ,"טייק ענעדלָאג יד, ,"טפנוקוצ יד ,
 -רעביא ,ןעגנוטייצ עשיאערבעה ןיא ךיוא
 -בעה ענעעזעגנַא ךרוד ,שידיי ןופ טצעז
 -נייק טכעלטנפערַאפ .ןטעַאּפ עשיאער
 רעדניק רימאק  ןיא - = רעדלל-רעד
 רַאפ , ,"לַאנרושז-רעדניק, ,"ןענרעל
 ריפ ןבעגעגסױרַא ."רעדניק ערעזדנוא
 -רעד, :שידי ןיא ןעגנולמַאז-רעדיל
 "גרַאב טײז רענעי ףיוא ,, ,"ןעגנונַאמ
 רַאפ ,עטצעל סָאד -- ,"געט עגנוי, ןוא
 -- תירבע ןיא ךוב א ךיוא .רעדניק
 -גניבָאר םייח ןופ טצעזרעביא "םיריש ,
 יד .ןדס בד ןופ ריפניירַא ןַא טימ ,ןָאז
 ריא ןופ טרירטסוליא ןענייז רעכיב עלַא
 קערַאמ רעלטסניק םעד .ןוז ןקיצנייא
 ןיא ךיוא טצעזרעביא ןרַאוװעג .רעטלַאה
 .שיזיוצנַארּפ ןוא שילגנע ,שינַאּפש

 921 ןיא ,עשראוו ןיא טנכייצעג ,שא םולש : יוועלרעב .ה
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 יףרעלרצב קירנעה

)1966 -- 1894 

 ןיה השח ןהפ טבצאא עמאמ ןאא

 טלעוו עדייב ןשיווצ רוטַארעטיל רעש

 ךיז יוװעלרעב קירנעה טָאה נתומחלמ

 ןיא הפירס הע+שיז רעד ן=א ןזרואפ

 ןרָאװעג ןריױבעג זיא רע ווו ,עשרַאװ

 סָאװ ,החפשמ ַא ופ שטָאכ .1894 ןיא

 רע זיא ,םידיסח ןופ טמַאטשעג טָאה

 טדמערפעגּפָא זנוא ןופ לסיב ַא ןשוועג

 ןענרעל ןעמונעג ךיז ָאד טשרע ןוא

 רעפעש ןהאהשע רךעבַא דלאב .שידיי

 ןה .הפיפש0 העקיזצח ףשה ןײא שיו

 טא טעשחס ןּשידיי ןופ רעלָאמ ַא יװ

 שנוק טשװ העפי ירש א יו ןח

 טכעק5) ןױא דעקיצנאוצ יז ןיצ

 ןעמָאנ ס'יועלרעב ןפערט טפָא ןעמ

 "הע ;השפיש עשיו- ןופ סעק"ה ףיױא

 ןרעב םאה (שיקהאמ ץרפ ופ .עפוק

 ייטס נרעלאמ א טימ טריצאב ירוע?

 (יא יד ט"מ טאװ סָאװ שעק"ה .רשש

 תויתוא עריא ןופ ןעמרָאפ עקיטרַאנג

 רעשיגארט רעד ןיא טריפעגנײרַא

 -סירטפיוא ןקיזָאד ןופ ערעפסָאמטַא

 .קרעוו ןקידנעל

 -עפעש ַא ןעוועג זיא יוועלרעב .ה
 טָאה סָאװ ,טיקכעלנעזרעפ עשיר
 ןבעגעג ייז א ןעמרָאפ עיינ טכוזעג
 ןיא גתדנירגַאב עשיטערָאעט ַא ךױא
 .ןעייסע עטפיטרַאפ

 טָאה המחלמ עטשרע יד בױא

 ןעגנומערטש עינ טגנערבעגסױרַא

 ןעוועג יוועלרעב זיא ,טסנוק רעד ןיא

 ןפעג וצ עטשרע עמאס יד ןופ רעניא

 .קורדסיוא סעיינ ָא-םעד

 הפיפס רעשירעבירש רשד טמ

 יראפ דימת ףױא יתעלרעצ טבילב

 ע"רהעלאה ךעכיײר רעז קנאז ט עשב

 עועידי-י ןופ ןעגנונעפ ט ןשעהטראפצ

 הראפ יח ןופ ךןשסש א ןשטשעװ עב

 טנעוו יד ףױא ןעזעג ןעמ טָאה ןטערט

 -עז קרעװ יד ,13 עקצַאמָאלט,; ןופ

 ןטימ ןעמַאװצ ךיור ןטימ קעוװַא ןענ

 .עששרַאװ ןשידי

 ,רועלרעב .ה ןופ השורי רעד ןיא
 זירַאּפ ןיא ןברַאטשעג זיא רעכלעוו
 ָאד טָאה רע יװ םעדכָאנ ,1966 ןיא
 ןרָאי עגנַאל ןפַאשעג ןוא טבעלעג
 -עטניא ליפ ןבילברַאפ רעבָא ןענעז
 -סירעטקַארַאכ ,ןטערטרַאּפ עטנַאסער
 -ירזט עשידיי ןופ שינטנעקרעד עשיט
 -עגמוא יי ןופ לָאצ עסױרג ַא ,רעב
 זיא קרעװ רעייז ךיוא סָאװ ,עטכַארב
 -עג טלָאװ סע .רָאװעג טעטכינרַאפ
 -רַאּפ עקיזָאד יד זַא רשי ַא ןעװ
 -לַא ןַא ןיא ןעניישרעד ןלָאז ןטערט
 טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ןגעוו ,םָאב
 .טמיורטעג

 8 םמ

 ,גרעבנירג יבצ ירוא ;וועלרעב .ה

 122 ןיא ,עשראוו ןיא טנכייצעג



 (ןַאדנאל) טדימשדלַאג לאומש

 רעבטעווַאנ .רעמייווב .הנב

 ןשידִיי ןיא לטעצ ןטױר ַא טימ גַאט ַא זיא רעבמעװָאנ רעטַײװצ רעד

 -- ןדִיי-טשינ ןוא -- ןדִיי ןשיווצ חוכיוו ַא ןַא-טייג םעד ןגעוו ? טור יװ .חול
 .רָאי קיצפופ ןוא ףניפ עטצעל יד רַאּפ

 רעטסינימ-ןרעסיוא רעשיטירב רעד טַאה 1917 רעבמעװָאנ ןטייוצ םעד

 -לַאב סמעשזד רוטרַא ןעוועג זיא ןעמַאנ רעכעלרעגריב ןייז --- רופלַאב דרַאל

 רעימערּפ רעוויטַאװרעסנַאק רעד ןעוועג רעירפ רָאי ןצפופ טימ זיא רע ןוא רופ

 ידלישטַאר דרַאל וצ לווירב ץרוק ַא טקישעג -- עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ

 : ןושלה הב

 "וצרעביא ךייא ןגינעגרַאפ סיורג בָאה ךיא ,דלישטָאר דרָאל רערעיט,

 עיצַארַאלקעד עקידנגלַאפ יד גנוריגער סטעטסעיַאמ ןייז ןופ ןעמַאנ ןיא ןקיש

 טכַארבעג זיא סָאװ ,סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ-שידִיי יד יבגל ןליװ ןטיג ןופ

 ןופ גנוריגער יד .םיא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנַא ןוא טעניבַאק ןרַאפ ןרָאװעג

 -ַאיצַאנ ַא עניטסעלַאּפ ןיא ןפַאש סָאד המכסה טימ טכַארטַאב טעטסעיַאמ ןייז

 ןעגנּוימַאב עטסעב עריא ןכַאמ טעוװ יז ןוא קלַאפ ןשידִיי ןרַאפ םייה עלַאנ

 -רַאפ רָאלק זומ סע .ליצ ןקיזַאד םעד ןופ גנוכיירגרעד יד ןרעטכיילרַאפ וצ

 עכעלרעגריב יד ןקידעש וצ ןרעו טכַאמעג לָאז טשינרָאג זַא ,ןרעװ ןענַאטש

 גנורעקלעפַאב רעשידִיי-טשינ רעקידנריטסיזקע רעד ןופ ןטכער עזעיגילער ןוא

 ערעדנַא ןיא ןדִַיי ןופ סעיציזַאּפ עשיטילַאּפ ןוא ןטכער יד רעדַא ,עניטסעלַאּפ ןיא

 -קרעמפיוא יד ןעיצ טעוװ ריא בוא רַאבקנַאד ןייז ךייא לע ךיא .רעדנעל

 .עיצַארַאלקעד רעקיזַאד רעד וצ עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ טײקמַאז

 ."רופלַאב סמעשזד רוטרַא רעיא

 "רעייא? .ןישַאמ-ביירש רעשידַאמטלַא ןַא ףיוא ןבירשעג זיא לווירב סָאד

 ַא "רעייא, -- טנַאה רעד טימ ןבירשעגוצ זיא "רופלַאב סמעשזד רוטרַאג ןוא

 .םואעזומ ןשיטירב ןיא ךיז טניפעג לווירב םענופ לַאניגירַא רעד .טרימשרַאפ לסיב

 ...רעירפ יװ ןעזעגסיוא טשינ רעמ טלעוו יד טָאה ווירב ןקיזַאד םעד ךַאנ

 תויה ,טרָאװ-ייב-טרַאוװ ,חסונ ןופ גנוצעזרעביא עלופ ַא ןבעגעג בָאה ךיא

 ןענייז סָאװ ,ןטנעמוקָאד עטמירַאב יד וצ טרעהעג עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד

 -לַאב רעד ןגעוו ןסייוו עלַא .טעטירַאלוּפַאּפ רעייז ךרוד ןרַאװעג טעדרַאמרעד

 ןבָאה קינייו רעייז רעבָא .ריא ןגעוו ןעגנוניימ ןבָאה עלַא .עיצַארַאלקעד-רופ

 .חסונ ןלופ ריא טנעיילעג

 זיא-טשינ-ןעוו טַאה רעצימע יצ טשינ סייוו'כ .עניימ זיא גנוצעזרעביא יד

 וצ טמוק סע ןעװ ,םינּפ לכ לע .גנוצעזרעביא עשידַיי עיונעג ַאזַא טכַאמעג

 ..ףליה ןייק טשינ ךיא ףרַאד 'שידִיי ףיוא ןטנעמוקַאד ןצעזרעביא

 רקיע םעד וצ רעבירַא ןעייג רימ רעדייא ,ןכַאז ייווצ ןגָאז ַאד ףרַאד ןעמ

 .עמעט ןיימ ןופ
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 דוד טימ שארב גנוריגער-עיצילַאָאק ַא ןעוועג ןַאד זיא דנַאלגנע ןיא

 המכסה רעוויטקַא ןייז ןָא .רעימערּפ רעקרַאטש ַא רעייז -- שזדרַאשזד דיול

 רע יצ -- דלישטָאר דרַאל וצ לווירב סָאד ןביירש טנַאקעג טשינ רופלַאב טלַאװ

 ..ן'גת םעד טנעקעג טשינ טַאה רע רעדָא ך'ינת םעד טנעקעג טָאה

 טשינ ןסייוו ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד טנעיילעג ַאי ןבָאה עכלעוו עלַא יד

 -ירב ַא ןופ טסקעט רעשיסַאלק ַא זיא סע .ךעלטנגייא טגָאז יז סָאװ םויה דע

 םיא ןיא טנַאק ריא .טליוו ריא סָאװ ןכַאמ םיא ןופ טנַאק ריא .גנוריגער רעשיט

 טנעײלעגנײרַא .עקַאט ןבָאה רעקירָאטסיה ןוא .טליו ריא סָאװ ןענעײלנײרַא

 יז יו טשטייטעגסיוא עקַאט ןבָאה רעקיטילַָאּפ ןוא .טלַאװעג ןבָאה ייז סָאװ

 רשפא זיא טייקיטכיוו רעשירָאטסיה ןופ טנעמוקַאד םוש ןייק .טלָאװעג ןבָאה

 רימ ןסייוו םויה דע .עיצַארַאלקעד עקיזָאד יד יװ ןרָאװעג טריזילַאנַא טשינ ליפיוזַא

 טניימעג עקַאט טַאה רופלַאב יצ -- ןסיוו טשינ לָאמנייק ןלעוװ רימ ןוא -- טשינ

 עלַאנַאיצַאנש ַא ביוא ןוא ."םייה עלַאנַאיצַאני ַא רָאנ רעדַא הנידמ עשידִיי ַא

 זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא ..? "םייה עלַאנַאיצַאנ ַא סָאד זיא סָאװ -- "?םייה

 .טסּוװעג טשינ טָאה ןיײלַא רופלַאב

 יד ןופ קיגנעהּפָא רעמ טשינ טנייה ןענייז רימ ןוא סנ רעד ןעשעג זיא

 .םישוריּפ עקיזַאד

 זיא וצרעד .עטכישעג רעייז ןופ סעּפע ןענרעל רעקלעפ ענולק רעבָא

 רַאפ רעזייווגעוו סלַא ןעניד לַאז יז בוא וליפא טנַאסערעטניא רעייז עטכישעג

 ...טפנוקוצ ןוא טרַאװנגעק רעד

 רעד יצ חוכיוו רעקידעבעל ַא ןעגנַאגעגנַא לָאמַארעדיװ זיא גנַאל טשינ ָאד

 -מעווש עקיטפיג ןופ ןברַאטשעג עקַאט זיא סוידואלק רָאטַארעּפמיא רעשימיור

 עיפַארגָאיב עינ ַא .ןָא ץלַא ךָאנ ןעייג ןענָאעלָאּפַאנ ןגעוו םיחוכיוו יד .ךעל

 םעד רדסכ רימ ןכוז םוחת םענעגייא רעזדנוא ןיא ..געט יד ןענישרעד זיא

 -שח יד ןגעוװ ,עירעּפמיא ןייז ןוא ךלמה המלש ןגעוו ,ךלמה דוד ןגעו תמא

 -עגנַא טשינ וליפא ךַאנ ןבָאה רימ ..? טשינ סַאװ ןגעוו ,אבכוכ-רב ,םיאנומ

 ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,טלעװנָאמָאק ןטירד ןופ תודוסי יד ןטכַארטַאב וצ ןביוה

 ,1948 ןיא

 תודוסי יד ןיא ןייטשלקניו ַא קפס ילב ןיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד

 ? ןייטש רעקיזַאד רעד זיא לַארטנעצ יװ רעבָא .טלעװנַאמָאק ןטירד םענופ

 -ןַאמ רעשיטירב רעד ןוא -- עיצַארַאלקעד-רופלאב יד ןַא ,רָאלק זיא סע

 גנוװש םזינויצ םעד ןבעגעג ןבָאה -- 1920 ,ַאמער ןַאס ,לארשי ץרא רעביא טַאד

 ,דנַאל םענופ טעברַא-יובפיוא רעד ןיא םענרַאפ ןרעסערג ַא טכעלגעמרעד ןוא

 !טשינ ןפוא םושב .ביוהנָא ןייק ןעוועג טשינ ןיא סע רעבָא

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא חישמ זַא ,עיצידַארט עשידיי ַא ןַארַאפ זיא סע

 לייט ַא זיא ןויצ תביש .ןרָאװעג בורח זיא שדקמה תיב רעד ןעװ טונימ רעד

 ןיא וליפא טפַאשקנעב טַאלג ןעוװעג טשינ זיא סע רעבַא .הנומא רעזדנוא ןופ

 תופיקת;) טעטינערעוװּוס רעשידִיי ןגעו טבירש ם"במר רעד .ןטייצ עטלַא

 ךיז טָאה רעדיוװ ן"במר רעד .(שיערבעה ןרַאברעדנּוװ ןייז ןיא סע טסייה "לארשי

 סיולה הדוהי .ץולח רעכעלגנירּפשרוא ןַא ןעוועג זיא רע .םילשורי ןיא טצעזַאב

 .השורי רעשירַארעטיל רעזדנוא ןופ לייט ַא ןענעז ןויצ יריש
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 -שרע יד .רוד ןדעי ןיא םילוע ןעוועג .ןליּפשיב עכעלטע רָאנ ןענעז סָאד

 רעדייא רעטלע רַאי קיצרעפ ןענעז הפוקת רעשיטסינויצ רעד ןופ סעינַאלַאק עט

 -עגרַאפ ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטשרע רעד .עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד

 יד טקיטעטשַאב םצעב .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד רַאפ רָאי קיצנַאװצ ןעמוק

 דרַאל :גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ ַא ןופ ץנעטסיזקע יד אפוג עיצַארַאלקעד

 םעד ןגעוו עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןלייטוצטימ ןטעבעג טרעוװ דלישטָאר

 ..טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער רעד ןופ סולשַאב

 סע יו -- בױהנָא ןַא ןעוועג זיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד זַא ןגָאז וצ

 םענופ עיצַאנַאפַארּפ ַא זיא -- רעקירָאטסיה עשידִיי-שילגנע עכנַאמ ןעוט

 .עטכישעג רעד ןופ עיצַאקיפיסלַאפ ַא ןוא םזינויצ

 -עג רעד ןיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ לָאר רעשיטקַארּפ רעד ןגעוו

 : סָאװ טָא ןרעוװ טגָאזעג ףרַאד לארשי ץרא ןופ יובפיוא ןופ עטכיש

 ןופ המכסה יד ןבָאה וצ םזינויצ זרַאפ קיטכיוו רעייז ןעוועג זיא 1917 ןיא

 לצרעה ...! ףתוש ַא -- דנַאלגנע .טנעמוקָאד ַא ןיא טרעקנַארַאפ ,עינַאטירב-סיורג

 עירעּפמיא עסיורג ַא ןעוועג ץלַא ךַאנ זיא דנַאלגנע .טמולחעג םעד ןגעוו טָאה

 ףיוא ץַאלּפ ריא טכוזעג ןַאד ךַאנ טָאה עקירעמַא ןוא -- !עינַאטירב-סיורג --

 -ַאב רעשיטסיניצ רעד ןבעגעג טַאה עיצַארעלקעד-רופלַאב יד .טלעוו רעד

 המשנ? ןייק טשינ ןעוועג ןיא סָאד .טייצ רעצרוק ַא ףיוא המשנ עיינ ַא גנוגעוו

 ןלַאװק ענעגייא ןופ ןעמוקעג לַאמעלַא זיא עיצַאריּפסניא רעזדנוא -- "הרתי

 ."המשנ-בָאגוצ,; ַא ,"הינש המשנ;/ ַא טרעיינ -- םייוג יד ןופ טשינ ןוא

 ךוב-סייו טשרע סלישטרעשט .תורצ יד ןבױהעגנַא ךיז ןבָאה דלַאב רעבָא
 ןעוועג רּפכמ תוחּפה לכל טָאה ,לישטרעשט ןָאטסניװ ,רע .1922 ןיא ןעמוקעג זיא

 -עּפש רַאי קיצנַאװצ-ןוא-ןייא עדַאגירב רעשידִיי רעד טימ אטח ןקיזָאד םעד ףיוא

 גנוטכַארַאפ ןוא האנש ןופ טנַאװ יד ןכערבכרוד טנַאקעג טָאה ר ע רַאנ .רעט

 ךיוא טָאה עדַאגירב יד .ײמרַא רעשיטירב רעד ןיא עדַאגירב ַא ןדִיי ןבעג ןוא

 .הנידמ רעשידִיי רעד ןופ חוכ ןשירעטילימ ןקידרעטעּפש םעד וצ ןגָארטעגיײב

 רוטרַא ,ראג-ייבסמרא -- רָאּפ ַא ךָאנ ןוא לישטרעשט ןוא רופלַאב ץוח רעבָא

 -ָאדקַאמ םלָאקלַאמ ,ןיילרעבמעשט ליווענ טַאהעג ךיוא רימ ןבָאה --- דווונירג

 יד ןטכינרַאפ וצ ןבעגעגנייא טשינ ךיז טַאה ןעניוועב .ןיועב טסנרע ,דלַאנ
 -- ןָאט וצ סע גנואימַאב עקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה רע רעבָא ,םייה עלַאנָאיצַאנ

 !קלָאפ ןשילגנע ןופ ןעמַאנ ןיא

 רעד יבגל וליפא ץרַאּפָארּפ ןופ שוח םעד ןרילרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ ,ללכה

 .עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 ןענעז סע .עטכישעג לטיּפַאק טנַאסערעטניא רעייז ַא וצ ךימ טגנערב סַאד

 ןופ רבחמ ןתמא םעד ןגעוו סעיצַאלוקעּפס ענעדיישרַאפ ןרָאי ןופ ךשמב ןעוועג

 -נָא טַאה סע רעװ ןסיװ טלַאװעג רדסכ טָאה ןעמ .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד

 טייטשרַאפ רענייק ןוא ןעייטשרַאפ עלַא סָאװ ,טנעמוקַאד ןקיזָאד םעד ןבירשעג

 ...טשינ

 ןיא דלַאב ןוא ןעמָאנ ַא ןקורסױרַא רעצעמע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 -גיא ןקידריװקרעמ ַא ןופ ןעגנַאגרעד ןעמ זיא תמא םעד .השחכה ַא ןעמוקעג

 -עזעוועג ןוא רעקיטילַאּפ רעשיטירב רעד ירעמייא דלַאּפָאעל סָאװ ,ויוורעט

 יד יו -- תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש םעד ןבעגעג טָאה ,רעטסינימ רענ
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 ןיא ןברַאטשעג זיא ירעמייא :טיױט ןייז רַאפ ץרוק -- ןגָאז ןגעלפ םיצילמ

 .רַאי 82 ןופ רעטלע ןיא ,5

 ןעוועג זיא ירעמייא .ביױהנַא ןופ השעמ יד ןלייצרעד וצ יאדכ זיא סע

 .סערגנַאק ןשיטסינויצ ןטשרע ןכַאנ ןרַאא עטשרע יד טניז טסינויצ-ַאלגנַא ןַא

 וצ ַאטקַאפ עד ןגַארטעגײב וליפא ןוא ,ףוס ןזיב טניירפ ַא ןבילבעג זיא רע

 .1948 ןיא דנַאלגנע ךרוד לארשי ןופ גנונעקרענַא רעד

 ןגעלפ רימ ןוא טנעקעג םיא ךיא בָאה טוט ןייז רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 עגנַאל ןופ דוס רעד זַא ,בגא ךרד ,טגַאזעג לָאמַא רימ טָאה רע .ןסעומש טפַא
 .גַאט ַא עמַאנפיוא ןייא יו רעמ ףיוא ןייג וצ טשינ זיא ןרַאי

 .טנרָאװעג ךימ רע טָאה -- ?!טשינ סעגרַאפ .גונעג זיא גָאט ַא ענייא;

 רעד ייב ןפָארטעג םיא ךיא בָאה ,גנולמַאזרַאפ ַא סעּפע ףיוא ,לָאמניײא

 : .ריט

 .טלייצרעד ַאד ןבָאה ייז סָאװ ןביירש טשינ טסלָאז ,וטסיב טַא ,ַאהַאי

 ..."ןורכז ןטכעלש ַא ןבַאה יז

 ."וזַא ביוא ,ןטקַאפ יד רימ לייצרעדא

 ןיוש זיא רע -- זױהנדרַאל ןיא םוק .דימ ןיב ךיא .טציא טשינ רעבַא ,טוג;

 .."ייט ןעקנירט ןלעװ רימ .גָאטימ ךַאנ קיטשרענַאד -- דרַאל ַא ןעװעג ןַאד

 רעד ןופ רבחמ ןתמא םענופ ןושל םעד ןיא עטכישעג יד ןיא טָא ןוא

 : עיצַארַאלקעדרופלַאב

 -ילָאּפ רעויטַאװרעסנָאק ַא ןרָאװעג ןיב ףיא רעדייא ,טסייטשרַאפ וד;

 רעכיוה ַא ןגָאז רימָאל -- רעטמַאַאב ַא ןעוװעג ךיא ןיב ,רעטסינימ ןוא רעקיט

 רעד ןיא טעניבַאק-סגירק ןופ רַאטערקעס רעד ןעװעג ןיב ךיא .רעטמַאַאב
 טסָאה וד ןכלעוו ,חסונ ןטמירַאב ןקיזָאד םעד בָאה ךיא .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -ייא ןיימ טימ ןבירשעגנָא ,טשינ ךיוא ךיא טגָאזעג תמא םעד ןוא ,ביל טשינ

 -עמ ןטלַא ןַא ןופ טייז רעטייוצ רעד ףיוא שינעלייא סיורג ןיא טנַאה רענעג

 טָאה טעניבַאק רעד .1917 ,רעבָאטקַא ןט-21 םעד ןעוועג זיא סע .םודנַארַאמ

 ןופ טסקעט ןקיטליגדנע םעד ןקיטעטשַאב וצ ידכב גנוציז ַא ןבָאה טלַאזעג

 .("ןײטסעלַאּפ, טגָאזעג טָאה רע) לארשי ץרא ןוא םזינויצ ןגעוו עיצַארַאלקעד רעד

 טַאה קנַאדעג רעד ,טסיײטשרַאפ ..חסונ ןייק טַאהעג טשינ ןבַאה רימ רעבַא

 ןוא תומכסה ,ןעײרעּפמַא ןוא םיחוכיו עלַא ךַאנ ,ןעמרַאפ עסיוועג ןעמונעגנָא
 שיילפ ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה רע רעבָא ,םירבסה ןוא סערווענַאמ ,תושחכה

 גנוציז-טעניבַאק יד ןוא .הרוצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .טעלעקס ןייז ףיוא

 ןבָאה רעגייז ןפיוא סרעזייוו יד .םורַא העש ַא ןיא ןעמוקרַאפ טפרַאדעג טַאה

 -נוא טימ טירשרַאפ ןייק טכַאמעג טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה רימ ןוא ,טקורעג ךיז

 .חסונ ןקיסַאּפ ַא ןעניפעג וצ ןעגנוימַאב ערעזד

 טַאלג ןעוװעג טשינ ןיא סָאד -  טעניבַאק ןופ םיור רעד ,טסײטשרַאפ;

 ןעוועג זיא טפול יד .דנַאטשוצ ןזעוורענ ַא ןיא ןענופעג ךיז טַאה -- רעמיצ ַא

 ,טַאהעג ארומ ןבָאה ןטסינויצ רימ .ןעגנורילומרָאפ ןוא ןגאלשרַאפ טימ לופ

 ןרעוו ןינע רעד טעװ ,חסונ ַא ןגעוו םכסה ַא וצ ןעמוק טשינ טעװ ןעמ בוא זַא

 ןענעז םיחילש ,ללכה ..טסייו רעװ ןיא ,ּפָא סעּפע טגייל ןעמ זַא .טגײלענּפָא

 -ַאּפ ןשטנעמ סנַאמציוו ר"ד ןוא רעדילגטימ-טעניבַאק ןשיוװצ ןפָאלעגמורַא

 ייז ןוא תואוחסונ טסַאפרַאפ בָאה ךיא .שיט ןפיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ןריּפ
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 ןעמוקעג טשינ זיא עיצַאריּפסניא ןייק .טייקיזָאלפליה ןופ רעביפ ַא ןיא ןסירעצ

 ןלימ ןַיא ץלַא רעסעב ןרָאװעג זיא שילגנע ןיימ סַאװ ...ןיימ ךיא סָאװ טסייוו

 ..רעגרע ןרָאװעג ססקעט

 .טונימ ןעצ רַאנ ןבילבעג ןענעז סע .ןלייא טזומעג ךיז בָאה ךיא ,ללכה*

 עֶלַא טדערעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטסינימ טימ לופ ןעוװעג ןיוש זיא רעמיצ רעד
 רַאפ וליפא ,סעיצַאמע ןופ ןינע ןַא ןעוועג לָאמעלַא זיא םזינויצ .לָאמַא טימ

 ...טניירפ ןוא םיאנוש ,רעדנעלגנע

 סעּפע רימ זיא סע .וּורּפ ןטצעל ןייא ךָאנ טכַאמעג בָאה ךיא ,ללכה*

 -נַא בָאה ךיא ..ץרוק ןזיא טייצ יד ןעוו ןייא סעּפע טלַאפ לָאמַא .ןלַאפעגנייא

 -ַאמעמ ןטלַא ןקיזַאד םעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא חסונ םעיינ ַא ןבירשעג

 סָאד ,ַאי ,ָאיי :ןפורעגסיוא ןוא ןַאטעג קוק ַא טָאה שודרַאשזד דױל !םודנַאר

 רענלימ .ּפַאק ןטימ טלקַאשעגוצ ןוא קילב ַא ןבעגעג טָאה רופלַאב "!סע זיא

 .טלכיימשעג ןוא םעניימ הסונ םעיינ םעד טנעיילעגרעביא ןבָאה סטַאמס ןוא

 ןָא ןרָאװעג ןעמונעגנַא זיא חסונ רעד .ןבױהעגנָא דלַאב ךיז טָאה גנוציז יד

 ..."םייוניש

 ..הנידמ עשידִיי יד ןעז וצ טבעלרעד טָאה ירעמייא

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ,טדימש-לַאנ לאומש
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד.עטיל רעד ןיא ,עװענַאי
 - -- עיזַאנמיג רעשיאערבעה רענוװָאק רעד
 עשיאערבעה עטסעב יד ,ןטרעּפסקע יד טיול
 ןשיװטיל םעד ףיוא ןוא -- תולג ןיא לוש
 -ַאמ טרידוטש טָאה רע וװ טעטיסרעווינוא
 -ער טָאה רע .ץנעדורּפסירוי ןוא קיטַאמעט
 רעדִייא ענווָאק ןיא גנוטיײצ-טנװָא ןַא טריגַאד
 טלַא רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןעוועג זיא רע
 ברע ןָאדנַאל ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא
 .גירק םעד

 -ילגנע רעד טימ טנעדנַאּפסערָאק-סגירק
 ,המחלמ רעצנַאג רעד ןופ ךשמב ײמרַא רעש
 סעצָארּפ רעגרעבנערינ םעד טעטכירַאב טָאה
 ןעזלעב ןיא טנעדנַאּפסערָאק רעטשרע רעד

 .גנואיירפַאב רעד ןופ גָאט םעניא

 רעד ןופ רָאטקַאדער רעד רע זיא טנייה
 ןיא רעטעברַאטימ ַא ןוא ןַאדנַאל ןיא "אטיי,
 -טשינ ןוא עשידיי ,ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ
 ןוא שידיי ,שיאערבעה טביירש רע .עשידיי
 : רעכיב ריפ ןופ רבחמ רעד זיא ןוא ,שילגנע
 .שיאערבעה ןיא סנייא ןוא שילגנע ןיא יירד
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 ןרוכטנענער ןיא טגכַאנ ַא

 .טכַאנ עקידריװקרעמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 זיא סָאד .גנויצַאב ערעדנוזַאב ץנַאג ַא ןבָאה ןעמ זומ גרובסנעגער וצ

 -עלק ַא רעדָא ערעסערג ַא ,ןרעייב ןיא ּוו-ץעגרע טָאטש ַא סעּפע םתס טשינ

 -טעטש ןוא טעטש רועיש ַא ןָא ןשיוװצ ןופ ערעסואימ ַא רעדָא ערענעש ַא ,ערענ

 ןייק ןעגנערבּפָארַא ךיד לָאז לַאפוצ רעד גונעג זיא סע .דנַאלשטייד ןופ ךעל

 ַא ןגָאנ טמענ סע .גנומיטש ענדַאמ ַא ךיד טשרעהַאב דלַאב ןוא גרובסנעגער

 -רעד ָאד ןענָאק סע עכלעוו ןגעוו ,רעטרעדנוהרַאי ענעגנַאגרַאפ ךָאנ טפַאשקנעב

 -וט סָאװ ,ךעלזיה עקישטניילק יד סעטכישעג עכעלרעדנוו ליפ ױזַא ןלייצ

 ןרעדנַא םוצ סנייא טײקטלַא ןופ ךיז ןעיל

 ייס ןוא גָאטיײב ייס .ליטש דימת זיא גרובסנעגער ןופ ךעלסעג עלָאמש יד ןיא

 עקיטכיזרָאפ ,עליטש טימ .ןייגייברַאפ ןצימע טרָאד טעז ןעמ ןעוו ןטלעז .טכַאנייב

 יד ןרעטש ןלעװ טשינ טסלָאװ וד יװ ,ךעלסעג יד ךרוד ךיז וטסכיילש טירט

 יד ,ייז ןוא ,ןרעױמ עקשטיטלַא ענעגיובעגסיוא רעדָא עטעשטרַאקעגנייא ,עדימ

 יד טרפב ןוא רערעדנַא רעד ענייא ןלייצרעד וצ ליפ ױזַא ךַאד ןבַאה ,ןרעױמ

 -גײרַא ךיז שטנעמ רעטכעלש רעד ןזומ לָאמ טפָא זַא ,רעביאנגעקטנַא ןופ רעזייה

 רעצעלק ןוא ןלעוװש ענרעצליה ןלעטשקעװַא ןוא סעומש ןקיביײא רעייז ןיא ןשימ
 .סמערָא יד ןיא ןלַאפ ןלעוו ןרעיומ יד ןוא טָא-טָא לייוו ,ייז ןשיווצ

 זיא סָאװ ,ךריק רעד וצ וצ ךיז טסקוק ןוא ץַאלּפ-םיחלג ןפיוא טסמוק וד

 רַאפרעד .טלעוו רעד ןופ סעכריק ערעדנַא עלַא וצ ךעלנע טשינ רַאג סעּפע

 עביל סָאד ,רעטצנעפ עקידכעלייק בלַאה ןביוא ןופ ,עריא ךיד ןענַאמרעד רעבָא

 ןופ ךַאנַאמלַא רעד .ןלוּפ ןקילַאמַא ןיא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עטלַא ןופ דליב

 .ךריק רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג יד ךעלריפסיוא ריד טלייצרעד גרובסנעגער

 ןשידַיי ןופ ץַאלּפ-קרַאמ רעד ןעוועג לָאמַא עקַאט זיא ץַאלּפ-םיחלג רעקיטציא רעד

 טיײקכעלטקניּפ רעשטייד רעד טימ .לוש עסיורג יד ןענַאטשעג זיא סע ּוװ ,ַאטעג

 טרעטשעצ טשינ זיא לוש רעד ןופ טנַאװ-ןופצ יד זַא ,ךַאנַאמלַא רעד ןַא טזייוו

 -ךריק יד ןופ ענייא סלַא ,טנייה זיב עבלעז יד ןבילברַאפ זיא ןוא ןרַאװעג

 ריפ ךרוד טרַאּפשעגרעטנוא ,רעביאנגעקטנַא זה עטיירב ץנעי טָא .ןרעומ

 ןופ טָאטש יד ,גרובסנעגער ןקיזָאד ןיא טָא ןוא .הוקמ יד ןעוועג זיא ,ןלייז

 ו"יפא ןוא ץניימ ,סמרַאװ ןופ ןדִיי רעכלעוו וצ ,םירפוס ןוא םידמול עטמירַאב

 טױל ,ןעמוקעגרַאפ 1319 רַאי ןיא ןיוש זיא ,ןגיוצעג ןבָאה ,עינַאּפש ןטייוו ןופ

 זיא סָאד .ַאטעג ןופ עיצַאדיווקיל יד ,עיגָאלַאנימרעט רעשטייד רעקיטנייה רעד

 .גרובסנעגער ןיא ןדִיי יד ןופ ךיז ןצעזַאב ןכָאנ רַאי טנזױט ַא ןעשעג

 טנַײָאנ ױזַא לֵאמַא טימ ריד ןרעװ ץַאלּפ-םיחלג םעד םורַא רעזייה יד
 -יורט טימ רעטכעט עשידִיי ךָאד ןבָאה רעטצנעפ עבלעז יד ןופ טָא .רעייט ןוא

 -קיל רעד רַאפ ,םייה רעייז ףיוא לַאמ ןטצעל םוצ טקוקעגסױרַא ןגיוא עקירע

 -ייד יד ןיא ,קירוצ רָאי טרעדנוה ריפ טימ ,טלַאמעד .ַאטעג רעייז ןופ עיצַאדיװ
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 וצ טעטילַאיטסעב רעטריניפַאר ריא ןיא ןעגנַאגרעד טשינ ךָאנ החיצר עשישט

 ,עניילק יד עקַאט ריד ןרעװ .ַאטעג ןיא רעזייה יד טימ ןעמַאזוצ ןדִיי ןענערב

 רעד ,ךעלזייה עטיירברעטצנעפ-ןייא יד טימ ,ךעלסעג רעגרובסנעגער עלַאמש

 .ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא קרַאטש ,ןבעל ןשידִיי ןקידנריסלוּפ ױזַא ןקילַאמַא ןופ רכז

 ןוא ַאד .גרובסנעגער ןיא רעיײט ריד ןרעו ןיילַא רעזייה יד זיולב טשינ

 -הבצמ רַאפ ןייטש םיצולּפ וטסביילב טָאטש רעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ,טרַאד

 ןלענַאיצידַארט םעד טסנעייל וד .רעזייה ןיא טיובעגנייא ןענייז סָאװ ,רענייטש

 טרעדנוה ןיינ וליפא ןוא ןביז עצנַאג טימ ןופ "ומלועל ךלה רשא? ןטימ נ"ּפ

 ,סע טמוק יװ ,ןטמַא עשישטייד עלעיציּפָא יד ןגערפוצסיוא ןָא טסביוה .קירוצ רָאי

 רעקיזַאד רעד זיא רשפא ןוא ? זױה ַא ןיא טרעיומעגנייא ןייז לָאז הבצמ ַא סָאװ

 ןשטייד יד רָאג ךימ ןעמענ ? רעלטיה ימיב ןעמוקעגרַאפ עקַאט ןטקַא-ןלַאדנַאװ

 ןיילַא ייז רַאפ זיא "ןייטש-ןעדויא רעקיזָאד רעד ,טרעקרַאפ דָארג זַא ,ןרעכיזרַאפ

 םולשב ןענעז תובצמ יד סַאװ ,עקַאט זיא זייווַאב רעטסעב רעד ."םוטקיליײה;א ַא

 -ייק רעבָא .טעטכינרַאפ טשינ ייז טָאה ןעמ ןוא ןטייצ-יצַאנ יד ןעמוקעגכרוד

 ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ןרעלקוצפיוא ןעוועג דנַאטשמוא טשינ טרַאד זיא רענ

 םעד טייז ןיוש טייטש ןיײלַא רעױמ יד םערָאװ ,רעױמ רעד ןיא ןייטש רעד

 .1410 רַאי

 עשידִיי קיטש ַא ןדנוברַאפ זיא גרובסנעגער ןופ ןרעױמ עטלַא יד טימ

 ןכרוד טלעטשעגפיוא? :טפירשפיוא ןַא וטסעז ןרעיומ יד ןופ רענייא ףיוא .עטכישעג

 רענייטש יד וצ וצ ךיז טסקוק ."176 רַאי ןיא סוילעריוא סוקרַאמ רעסייק ןשימיור

 םייב יװ ,ןקַאלב-רענייטש עקיד ,עסיורג עבלעז יד .ןרעדוש ךיד טמענ סע ןוא

 גוצ ןכיירגיז רעייז ןיא ןענַאיגעל עשימיור יד ױזַא ןבָאה סָאד .יברעמ-לתוכ

 ןבָאה ָאד .יינוד ןזיב שזַא ןפַאלקש עשידִיי ךיז טימ טריפעגטימ עּפַארײא רעביא

 ןַא טלַאמעד ןופ .ןלַאװ-ץוש ןוא ןעגנוטסעפ טיובעג רעמיור יד רַאּפ ןדִיי יד
 -נייה ןוא אנָאבסיטאר רעקילָאמַא רעד ןיא ןצעזַאב ןעמונעג ךיז ןדיי סע ןבָאה

 .גרובסנעגער ןקיט

 רעדיוו .זױהטַאר עטלַא סָאד ייברַאפ טסייג וד ןוא רעטייו טירט עכעלטע

 -עג ערַאדנעגעל טעמכ ,עשידִיי עטסנעש יד ןופ ענייא ןורכז ןיא ףיוא טמיווש

 ,רעטפניפ רעד לרַאק רעזייק רעד ךַאד טָאה ,עדייבעג רעד ןיא ,ַאד .ןטלַאטש

 -על עשידִיי ןפַאש וצ וכלמ המלש ןופ גַאלשרַאפ ןשיטסַאטנַאפ םעד טרעהעגסיוא

 טסייג וד .רענעמלוסומ יד ייב םילשורי ןעמענּפָא קירוצ ןלָאז סָאװ ,ןענַאיג

 טירט רעדעי .ןעגנַאגעג זיא וכלמ המלש סָאװ ,ןגיטש עבלעז יד טימ ףיורא

 טימ ּפָא טכליה ,ּפערט עקידרענײטש ,עטיירדעג יד ףיא טסלעטש וד ןכלעוו

 ןריט ענרעזייא ערעווש .ייברַאפ גנַאל ןיוש ןענעז סַאװ ,תורוד ןופ ָאכע ןַא

 דיז טָאה טשינרַאג .לַאז ןכעלגינעק ןסיורג ןיא ךיז טסניפעג וד ןוא ךיז ןענעפע

 טימ טקעדַאב ןוא טצינשעג ץלָאה סיוא ,ןָארט רעבלעז רעד .טרעדנעעג ָאד

 ןסיורג םענעטּפַאהעגסױא ןַא טימ דייז ןלעג ןופ הּפוח ַא םיא רעביא .רעדעל

 עכלעזַא ןוא לבָאנש ןקיציּפש ,ןעמורק ,ןקיד ַאזַא סעּפע טָאה רע .רעלדַא ןצרַאװש

 וצ ךיז טיירג ןענעז סָאװ ,לגענ עקיריג-רעברַאּפש ,עקיזיּפש-ףרַאש ,עגנַאל

 ,רעקיטש ףיוא ןסיירעצ םיא ןוא ןברק ןפיוא ןפרַאװ

 טַאה ,ןַארט ןכעלגינעק םייב ךעלּפערט עקיזַאד יד ןופ ,סע טסייה ,ַאד טָא

 םוצ ןכַאמ וצ ףוס ַא טלעװ רעד וצ ףור ןצלַאטש ןייז טכַאמעג וכלמ המלש סע

 ַא עיציזיווקניא יד םיא טָאה הזעה רעקיזַאד רעד רַאּפ .קלַאפ ןשידִיי ןופ תולג
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 -ער ןופ רָאטקער רעקיטציא רעד .ןפיוה-רעטייש ןפיוא טקישעג רעטעּפש טייצ

 -פיוא ןענעז סנפיוה-רעטייש יד ּוו רעכיז טשינ זיא טעטיסרעווינוא רעגרובסנעג

 ןקיטציא ןפיוא ןעוועג סָאד ןיא יצ ;עיציזיווקניא רעד ךרוד ןרָאוװעג טלעטשעג

 טסייװ ךַאז ןייא .ץַאלּפ-ןעידיגע ןקידתונכש ןפיוא רעדָא ףיוה-סטעטיסרעווינוא

 ערעייז טכיוהעגסיוא ןוא טנערבעג לַאמַא ןבַאה ןדִיי זַא ,רעכיז ףיוא רעבַא רע

 .גרובסנעגער ןיא סנפיוהרעטייש יד ףיוא ,םשה-שודק ףיוא תומשנ עקילייה

 לא
 כא 2

 שידִיי ַא ןצַארּפש וצ ןבױהעגנַָא יינספיוא טציא טָאה גרובסנעגער ןיא

 -סנעגער עקידובכב יד ,סדלעפנרעב ןוא סנַאמיונ יד טשינ ןענעז סָאד .ןבעל

 רענייק ךיז טָאה ייז ןופ .ןבירטרַאפ טָאה רעלטיה עכלעוו ,םיתב-ילעב רעגרוב

 -כיר רעדָא ,ןעמוקעג רעהַא ןענעז ןדִיי ערעדנַא ץנַאג .טרעקעגקירוצ טשינ

 .ןרָאװעג טּפעלשרַאפ רעהַא :טגָאזעג רעקיט

 -גזיוט ןכלעוו ףיוא ,ךַאילש רעסיורג רעד ןעוועג זיא סָאד -- גרובסנעגער

 -ןטױטש רעייז ױזַא קידנעייג ,סיפ עדימ ערעייז טּפעלשעג םיוק ןבָאה ןדִיי רעט

 לייט םענײלק ַא רָאנ זיולב .םוקמוא םוצ ןטעצַאק עשירעייב יד ןופ ?שרַאמ

 ןענופעג טָאה טשער יד .טעװעטַארעגּפָא ײמרַא רענַאקירעמַא יד טָאה ייז ןופ

 .דרע רעשישטייד רענעטלַאשרַאפ רעד ןופ רעדלעפ יד ףיוא ור עקיבייא ריא

 -רַאפ .גרובסנעגער ןיא ןדַיי עטלייצעג זיולב ןעוועג ייז ןענעז בױהנַא ןופ

 ןבָאה ,ךַארב ןסיורג םעד ךָאנ ענעכַארבעצ ןוא עדימ ,עטקיניײּפרַאפ ,עטשלח

 -ירעמַא יד .טלעפעג טשינ טָאה ןעניוװ וצ ּוװ .טצעזַאב ַאד זייווקיצנייא ךיז ייז

 ןבָאה ןדִיי ןוא ןעגנוניוו ערעייז ןופ ןבירטרַאפ סיצַאנ יד טָאה ײמרַא רענַאק

 טזומעג טָאה רעדיוו טנעדיזערּפ-טָאטש רעד .טרָא רעייז ףיוא ןגיױצעגניײרַא ךיז
 .בוט-לכ טימ רעגריב עיינ ענייז ןגרָאזַאב

 ןדִיי ּוװ ,ןרעגַאל עטסטייו יד ןיא ןוא ,טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע

 ןיא זַא ,העידי יד ןעגנַאגרעד זיא ,לייוורעד ףיוא ןעלמַאז ןעמונעג ךיז ןבַאה

 ןיוש ןענעז סָאװ עלַא יד ןבָאה .ןדע-ןג ַא ןיא יו ,ןדִיי ךיז טבעל גרובסנעגער

 -סנעגער ןייק ןרָאפ ןעמונעג ,ןטעצַאק יד ךָאנ תוחוכ יד וצ ןעמוקעג לסיב ַא

 ןציזנייא טנַאקעג טשינ טלָאמעד רעלטעצַאק עטײרפַאב יד ןבָאה ללכב .גרוב

 טכוזעג טַאה ןַאמ רעד .ןרעדנַא םעד רענייא טכוזעג טַאה ןעמ .טרָא ןַא ףיוא

 ןרָאפעג ןעמ זיא ? ןבעל ןבילבעג רעצימע ךַאד זיא רשפא .רעדניק ןוא יורַּפ ןייז

 ןוא ןרעדנַא םעד רענייא טכוזעג ,רעגַאל וצ רעגַאל ןופ ,טַאטש וצ טַאטש ןופ

 .ןענופעג ןעוו ןטלעז

 טַאה .גרובסנעגער ןיא ןרָאװעג רערעמ ץלַא ןדִַיי יד ןענעז זייווכעלסיב

 ,לייורעד ןוא עיצַאטס-ןַאב רעד ףיוא טלעטשעגּפָא קילעפוצ רעצימע טרַאד ךיז

 ,ןַאט קוק ַא ןײרַא טָאטש רעד ןיא טּפַאכעגּפַארַא ךיז ,ןעמוקנַא טעװ גוצ רעד זיב

 םערָאװ .ןרָאפעג טשינ רעטייו ןיוש ןעמ זיא ,ַאד ןדִיי יד ךיז טבעל סע יװ

 רעצנַאג רעד .טַאהעג טשינ ךָאד ןעמ טַאה ךיז ןעיצרעביא ןטימ גרַאז ןייק

 עקַאט ןענַאטשַאב ךַאד זיא ,ןטעצַאק יד ןופ ןעמונעגטימ טַאה ןעמ סַאװ ,שזַאגַאב

 טָאה ןעמ זַא ,ךַאנ טסעומש רעװ .רענייב ןוא טיוה לסיב ַא .ףוג םענעגייא ןופ

 ןיא ןעוועג םתס החמש יד ךַאד זיא ןטנַאקַאב ַא יצ בורק ןטייוו ַא ןענופעג ַאד

 .טַאטש רעד ןיא ןבילברַאפ ןוא ןרָאפעג טשינ יאדווא רעטייוו ןיוש ןעמ זיא .רעשל

 רעייז ןעוו ןוא גרובסנעגער ןיא טצעזַאב רעלטעצַאק ךיז ןבָאה םורַא ױזַא

 ןגעװ ןטכַארט ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןדִיי םינינמ עכעלטע טכיירגרעד טָאה לָאצ
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 ןעמוקענּפַארַא זיא בר ַא .ןזיוװַאב ךיז טָאה טחוש ַא .הליהק עשידִיי ַא ןפַאש

 טכוזעגּפָא ךיז טָאה הרות-רפס ַא ךיוא .רובצב ןענװַאד ןעמונעג טַאה ןעמ ןוא

 -רפס יד ןעמ טַאה .ןטלַאהַאבסיוא יז טָאה רעכלעוו ,שטייד ןכעלטנרַא ְזַא ייב

 -עגפיונוצ ַא ןיא טלעטשעגניירַא החמש רעקיטכירפיוא ןוא דַארַאּפ טימ הרות

 .דייז ןופ תכורּפ םענייש ַא ןטפַאהעגסיוא ןבָאה ןעיורפ ןוא שדוק-ןורא ןטּפַאלק

 ןענישרעד זיא "טנעמָאמ רעגרובסנעגער רעדק גנוטייצ עכעלטנכעוו עטשרע יד

 .גנוטייצ רעד ןופ תויתוא עשידִיי יד טימ טיירפעג ךיז ןבָאה ןדִיי ןוא

 .טלעוו רעד ןיא ןטלַאה ייז ּוװ ,ןעזמורַא ךיז ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 ךיז טָאה רענייק ןוא טקידנעעג ךיז טַאה המחלמ יד יװ ,רָאי בלַאה ַא ןיוש

 טשינ ןוא ןַאמ רעד טשינ ;עטַאט רעד טשינ ,עמַאמ יד טשינ .טכוזעגּפַא טשינ

 גנַאל יו זיא .ןעמוקעגקירוצ טשינ יאדווא ןענייז רעדניק עשידַיי ןוא .יורפ יד

 ּוַאפ וליפא ןבַאה טשינ ןוא טמותירַאפ ןוא םַאזנייא ןבעל וצ רעיש רעד ױזַא

 ןעמעלַא טָאה סָאװ ,קילגמוא ןסיורג ןפיוא ץרַאה רעטיב ןייז ןסיגוצסיוא ןעמעוו

 .גרובסנעגער ןיא הפוח עטשרע יד טלעטשעג לזמ טימ ןעמ טַאה ? ןפַארטעג

 .לדיימ-הלכ ַא ךַאנ יז ןוא ןמלא ןַא ןיוש רע

 .גרובסנעגער ןיא הנותח עטשרע יד ןעניווװיב ןעמוקעג זיא להק ץנַאג

 ריפ יד טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה ,רובצב טנװַאדעג טַאה ןעמ ּוװ ,לביטש ןיא
 רעליוװ ַא ,ףסוי 'ר ,בר רעד ןוא ןדנוצעגנָא ןעמ טָאה ךעלטכיל .ךעלגנערד

 רעבָא .טנַאה ןיא סוכ םעד ןעמונעג טָאה ,רעלטעצַאק ַא ןײלַא ,דָיי רעקיצרַאה

 .ןייוועג ַא ןיא ןכַארבעגסױא רַאג רע זיא ,תוכרב יד ןגָאז טפרַאדַאב טָאה רע ןעוו

 !עמַאמ :ןעיירש ןעמונעג ןבָאה הלכ-ןתח .טפרַאדַאב טשינ ןעמ טַאה רעמ

 -עג ְךיִז טָאה םלוע ןצנַאג ןופ הללי ַא ןוא רעמַָאי רעקידארומ ַא ןוא !עטַאט

 -אלמ-לא ןַא טכַאמעג לַאמ סַאד ןעמ טַאה .סַאג רעטנעצ רעד ףיוא זיב ןגַארט

 סָאװ ,םינתוחמ ערעיײז עלַא טימ תולכ עלַא רַאפ ןוא םינתח עלַא רַאפ םימחר

 .םיחצור-יצַאנ יד ךרוד טייצ רעד רַאפ ןרָאװעג ןטינשרַאּפ ןענעז

 -עג הלכ-ןתח ןעמ טַאה ,טנייװעגסיוא טוג ץנַאג ןיוש ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 ןפיוא ןזיװַאב ךיז טָאה ןפנַארב ןוא ךעקעל .סטוג-סַאדלַא ןוא בוט-לזמ ןשטנּוװ
 רעד ףיוא .עגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז ןעמ זיא טימעג ןרעטכיל ַא ןיא ןוא שיט

 ןיוש ןעמ טָאה ,רעטעּפש געט עכעלטע ,ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,הנותח רעטייווצ

 גרובסנעגער ןיא ןענעז םורַא ױזַא .טיירפעג ךיז רעמ ןוא טנייוועג רעקינייװ

 ןיא זיא טייצ רעקירעהעג רעד וצ ןוא .תוחּפשמ עשידִיי עיינ ןענַאטשעגּפױא

 ןעמוקעג להק ץנַאג רעדיוו זיא .תירב רעטשרע רעד ןעמוקעגרַאפ גרובסנעגער

 לָאז תוכז ןייז ןיא זַא ,ןשטנּוװעג ךיז ןוא דיי םענעריובעגיינ ןטימ ןעיירפ ךיז
 ןגעלעג לזמ טימ ויא דלַאב .ןרעוו טזיילעגסיוא ןוא ןפלָאהעג קלָאפ עשידיי סָאד

 ןזיווַאב סעמַאמ עשידִיי ךיז ןבָאה רעדיוו ןוא ןירָאטעּפמיק עטייווצ ַא ןרָאװעג

 -עוו-רעדניק יד ןיא טריפעג ייז ןבָאה ץלַאטש רעסַאװ טימ .רצוא רעייז טימ

 ןדִיי ןעוו ,ץענערג ןייק ןעװעג טשינ זיא קילג םוצ .ןרעייז תחנ םעד ךעלעג

 ןוא עלעגעוו ןיא טקוקעגניײרַא ,רעטומ ַאזַא טלעטשענּפַא סַאג רעד ףיוא ןבַאה

 .טנַאילירב ַא טרָאד טגיל סע זַא טלעטשעגטסעפ

 -עג ךיז טָאה ןעמ רַאנ ,געוו ןייז ןעגנַאגעג ןבעל סָאד ךיז זיא לייוורעד

 ןײגמורַא טשינ קיביײא ךָאד ןַאק ןעמ ? תילכת רעד ןייז טעװ סָאװ :טגערפ

 -עג ןוא רחסמ וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה .ןַאט טשינרַאג ןוא טסַאּפ ןוא טסוּפ

 -סנעגער .טלקיװטנַא רעמ ךיז טָאה ןבעל-הליהק סָאד ךיוא .ךיז ןשיוװצ טלדנַאה
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 ַא טימ ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק ַא טימ ןרָאװעג טכירעגפיוא לזמ טימ זיא גרוב

 ןענַאטשטנַא ןענעז ןטמַא .רַאטערקעס-לַארענעג ַא ןוא ןסעזערּפ-עציוו ,סעזערּפ
 ןרַאטערקעס ןוא סרעטייל טימ עטמַאַאב טקיטפעשַאב טַאה טמַא רעדעי ןוא

 .הליהק רעד ןיא ןטעברַא ןופ הסנרּפ טַאהעג ןדִיי קילדנעצ רַאּפ ַא ןבַאה
8 

 לא

 ןעמוקעג זיא סע זיב גרובסנעגער ןיא ןבעל סָאד ןסָאלפעג ךיז זיא קִיור

 ןעמַארטש זיײװנסַאמ ןבױהעגנַָא ןדִיי ןבָאה חרזמ ןופ .שינעעשעג עסיורג סַאד

 -עביא עלַא ןלױּפ ןיא ןבילברַאפ זיא ייז ןופ לייט רעניילק ַא זיולב .רעהַא

 -צניפ תעב ןוא טנַאה ןיא ןקעטשירעדנַאו םעד ןעמונעג רעטייוו ןבָאה עקיר

 .רעהַא ןגַאלשרעד ךיז ןבָאה ייז זיב ןצענערג טצרַאװשעג טכענ ערעט

 ןכלעוו ךרוד ,ךַאילש רעסיורג רעד ןרָאװעג גרובסנעגער זיא רעדיװ

 ַאד ךיז ןרעדנַאװ ןקידרעטייו רעייז ףיוא ןבָאה ןדִיי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט
 .עגפיוא רעטילימ רענַאקירעמַא טָאה גרובסנעגער ןופ טייוו טשינ .טנעלעגוצ

 ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ּוװ ,ןטלעצעג רעטרעדנוה רעדלעפ יד ףיוא טלעטש

 -יצעג רעדניק ןבַאה טכַאנייב .ןטלַאהעגפיוא ךיז גנַאלנכַאװ ןבַאה ןליוּפ ןופ

 ןבָאה רעדיוו .ןוז רעסייה רעד ןיא טנערבעג ךיז גָאטיײב ןוא טלעק ןופ טרעט

 ,ןכָאו עכעלטע עטלייצעג ןיא ,לָאמַא טימ ןוא םיבורק לסיב ַא טכוזעגּפָא ךיז

 .תושפנ טנזיוט ייווצ עּפַאנק זיב ןסקַאװעגסױא הליהק רעגרובסנעגער יד זיא

 -עג ןענעז עכלעוו ,ןדי טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה רעלטעצַאק עשידִיי יד

 לענש ךיז ייז ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןוא עיזַא-לַארטנעצ ןשיסור ןופ ןעמוק

 ןילַא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעּפרעק ןכעלטייהנייא ןַא ןפַאשעג ןוא טבעלעגנייא

 .הטילּפה תיראש יד :ןבעגעג ןעמָאנ ַא

 -יתב עניילק ייווצ ךיז ןבָאה ,םיארונ-םימי יד ןעמוקעגנַא ןענעז סע ןעוו

 עסיורג יד ןעמענניירַא ןענַאק וצ ףיוא ןיילק וצ ךס ַא סלַא ןזיװעגסױרַא םישרדמ

 זַא ,טליפרעד ןדִיי ןבַאה ןרָאי ליפ ױזַא ךַאנ לַאמ ןטשרע םוצ .םיללּפתמ לָאצ

 -סיוא לסיב ַא טלַאװעג ךיז טָאה .הביבס רעשידִיי רעתמא ןַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז

 טוג ַא ןטעבסיוא ךיוא עקַאט ןוא םלוע-לש דונובר ןרַאפ ץרַאה סָאד ןענייוו

 ןיא ןענװַאד טלעטשעגקעװַא ךיז ןעמ טַאה .לארשי קלאפ ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ רָאי

 -תה ןוא ןערב טימ טנװַאדעג טָאה ןעמ .לַאז-רעטַאעט רעגרובסנעגער ןסיורג

 עװַאברַאקס עקיצרַאה ױזַא ענייז טימ חסונ ןשילוּפ ןטלַא-תורוד ןטיול תובהל

 טסעומש רע .טבעלעגפיוא ןוא ןעוועג היחמ שממ ךיז ןבָאה ןדִיי זַא ,םינוגינ
 םעד ןפרָאװרַאפ טָאה הליהק רעגרובסנעגער רעד ןופ סעזערּפ ,בקעי 'ר ןעוו זַא ,ךָאנ

 ליפ ױוַא טימ רפוש ןזָאלבעג ןוא טלקַאשעצ קרַאטש ךיז ,ּפַאק ןרעביא תילט

 ןבַָאה תועורת ןוא םירבש ,תועיקת ענייז זַא ,רעכיז ןעוועג ןעמ זיא ,הרובג

 .רַאי טוג ַא ןטעבעגסיוא ךיז טָאה ןעמ זַא ןוא גרטקמה-ןטש םעד ןבירטרַאפ

 ,רוד רערעגנוי רעד טרפב ,ןענװַאד טנַאקעג רעבַא ןבָאה ןדִיי עלַא טשינ
 ןצנַאגניא םיא רעדַא ,ןעזעג טשינ תיב-ףלא םעד וליפא ךָאנ טַאה רעכלעוו
 ?ןַאטסיקעבזוא ןיא ,ןענרעל טנָאקעג סע ךיז ייז ןבָאה ווװ ,םערָאװ .ןסעגרַאפ

 -סיוא ,ןרָאװעג טבערגרַאפ ןעמ זיא .טשינ יאדווא ןוא יאדווא ןטעצַאק יד ןיא

 רעביא ןבָאה ןטקניטסניא עטכעלש .םיצראה-םע עקידנעטשלופ סלַא קידנסקַאװ

 יד טכוזעג ייז ןבָאה ןּפָארט ןרעטיב ןיא ןוא ןקיטלעװ ןעמונעג ייז ןופ עסיוועג
 .רָאא עכעלטע עטצעל יד ןופ םירוסי ןוא ןדייל ערעייז עלַא רַאפ גנוקידירּפַאב
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 -רובסנעגער רעקיזָאד רעד ןופ רעייטשרָאפ רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא קעלעפ

 זיא רדח ןיא .טשינרָאג ? טייקשידִיי ןגעװ טסּוװעג רע טַאה סָאװ .טנגוי רעג

 ןגיױא יד רַאפ וליפא רע טָאה ארמג טַאלב א ןוא ןעגנַאגעג טשינ לָאמנייק רע

 ןעמוקַאב רע טָאה ,טרעלקרעד ןיילַא רע יװ ,גנּויצרעד ןייז .ןעזעג טַאהעג טשינ

 רעבַא ןענעז ,דלַאװ ןופ ןגָארטעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ,ןלַאעדיא יד .דלַאװ ןיא

 רעטסערג ןייז .טלעטשעגרַאפ סע ךיז ןבָאה רימ יװ ,ערעדנַא ץנַאג ןעװעג

 -צעל רעד טול עקַאט ןוא לוויטש רַאּפ ַא ךיז ןפַאשרַאפ וצ ןעוועג זיא לַאעדיא

 עלַאמש ,עכיוה טימ ןגָארטעג ןבָאה ןריציפַא עשיליוּפ יד יוװ עכלעזַא ,עדָאמ רעט

 -מוא ןייק ןעוועג טשינ טלַאװ סָאד ,אלימ .סופ םוצ עטסַאּפעגוצ גנע ,סעװעלַאכ

 -רַאפ טַאהעג רע טָאה סעװעלַאכ יד ןיא סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא רעגרע .קילג

 טַאהעג רע טָאה רעדַא ,ןלעפעג טשינ םיא רעצעמע זיא ...רעסעמ ַא טקעטש

 רעסעמ ןייז ןזָאל דלַאב רע טגעלפ ױזַא ,טרָאװ-רסומ ַא ןגָאז וצ םיא הזעה יד

 -כעּפ עגנַאל יד ןוא ןגיוא ענירג ענייז רַאפ ארומ ןעמוקַאב ןבָאה ןדִיי .גנַאג ןיא

 -ּפַא קידנעטש םיא ןוא ןדיימוצסיוא םיא טימַאב ךיז ןעמ טַאה .רַאה עצרַאװש

 ַא ןעקנַאדרַאפ וצ קעלעפ ןקיזַאד םעד ךיא בָאה ךָאד ןוא .געוו םעד ןטערטעג

 ןבעל לעװ ךיא ןמז לכ ,לעװ ךיא עכלעוו ,גרובסנעגער ןיא טכַאנ ערַאברעדנּוװ

 .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק
 לא

 םַאזגנַאל ךיז זיא הנבל עלופ יד ,טכַאנירעמוז עסייה ַא ןעוועג זיא סע

 ךעלמייהמוא .למיה רעגרובסנעגער ןלעה ןרעביא געוו ןקיבײא ריא ןעגנַאגעג

 ןרעױמ ןוא רעכעד יד ףיוא טגיילעג ךיז ןבָאה סנטַאש ערעטצניפ-לעה עגנַאל

 -ֹוס ,עליטש יד רעביא .ךעלזייה עטעשטרָאקעגנייא ןוא עטרעקיוהעגנייא יד ןופ

 טײרּפשעגסױא ךיז ןייש-הנבל רענרעבליז רעד טָאה ךעלסעג עלָאמש עלופתוד

 ײז יו ,ןרעױמ יד טקעדַאב ןבָאה סנטַאש ענעטינשעג-ףרַאש ערעגנעל ץלַא ןוא

 -רַאפ ןופ סעטכישעג ןוא תודוס יד ןצישַאב שינרעטצניפ רעייז טימ ןלעוו ןטלַאוװ

 יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ןוא טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעדנוהרָאי ענעגנַאג

 .גרובסנעגער ןופ ןרעיומ עמוטש

 -עג ןסירעגרעביא טייקליטש עקיבא יד זיא לסעג ַאזַא ןייא ןיא זיולב

 רעפרַאש רעד .לַאקַאל-טכַאנ ַא טגיילרַאפ טרָאד ךיז קעלעפ טַאה סָאד .ןרָאװ

 -יױמ עליטש יד טלסיירטעגפיוא טָאה ןענַאפַאסקַאס יד ןופ שטיווק רעקידנצלירג

 סרעפרַאװ-ןייש עקידנדנעלב-ןגיוא טימ סָאטיױא .ףַאלש ןשיגרַאטעל רעייז ןופ ןרע

 ךיז ,לסעג ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןטינשעגנייא ךיז סרעסעמ טימ יװ ןבָאה

 .טסעג עיינ ץלַא ךיז ןופ ןפרַאװעגסױרַא ןוא לַאקַאל סקעלעפ רַאפ טלעטשענּפַא

 .טניירפ ןוא ןגעלָאק ענייז ,טסעג-םַאטש יד ןעוװעג טשינ סע ןענייז לָאמ סָאד

 ןיא סנירענייגיצ ןוא סרענייגיצ עקיטיוהניורב ןגיטשעגסיוא ןענעז סָאטיױא יד ןופ

 זיא לַאקָאל םוצ גנַאגנייא ןרַאפ .רעדיילק עטיירב ,עכיירנברַאפ ,עטנוב ערעייז

 יד ץוח ַא טזָאלעגנײרַא טשינ םענייק ןוא ומצעבו ודובכב קעלעפ ןענַאטשעג

 ,סרענייגיצ

 -רענייגיצ ןופ גָאט-ןריובעג םעד דובכל טנװָא רענעסָאלשעג ַא זיא טנייה -

 טריסערעטניארַאפ רעמ ךָאנ ךימ טָאה סָאד .טרעלקרעד רע טָאה -  גינעק

 -עגניײרַא ךַאד ךימ רע טָאה ןטעב קרַאטש רָאג ןעמונעג םיא בָאה ךיא ןעוו ןוא

 .טזָאל

 -ןייש ייב .לַאקַאל ןיא ןקעלעפ ייב ךוזַאב רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד
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 .טלייוורַאפ ךעלטימעג ךיז ןוא ןסעזעג סרענייגיצ יד ןענעז ךעלשיט עטריוורעס

 ! עלעּפַאק-רענייגיצ יד טשרע

 -עג זיא ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא טליּפשעג ןבַָאה סרענייגיצ קיצנַאװצ

 סרענייגיצ יד ןענַאק .שַאדרַאשט רעקידרעייפ ַא טנערב סע .רעטסיימ ַא ןעוו

 .םטיר םוצ ךיז ןגעוװַאב סיפ ןוא טנעה .טרָא ןפיוא ןציזנייא טשינ רעמ ןיוש

 רענעט יד ןגָאי רעלענש ץלַא .ַאּפמעט וצ טיג רעטסײמ-עלעּפַאק רעד ,בוקַאי

 קולש ַא בוקַאי טיג רעטסעקרַא ןופ רעמונ ןדעי ךָאנ .דָאהַארַאק ןדליוו םוצ

 ,לדיפ ןייז טליּפש רעסעב ץלַא טקנירט רע רעמ סָאװ ןוא טריּפס זָאלג ַא ּפָארַא

 .קיושט ַא יו טור טכיזעג סָאד .לזעלג ןטנעצ םייב רשפא ןיוש טלַאה רע

 טיצ ױזַא ןוא לדיפ ןייז סיוא טנייוו רעדלעפ עשירַאגנוא ,ערַאּפ ַא טצעז ּפָאק ןופ

 .ךעליירפ לָאמַא ןוא קירעיורט לָאמַא ,טייקכעלדנעמוא רעד ןיא עידָאלעמ ןייז רע

 רימ וצ ןיוש ךיז רע טרעטנענרעד טָא .טנעקרעד ןוא ןעזרעד ךימ טָאה רע

 יז יוװ ,ןגיױא עטרעדנּוװרַאפ טימ רימ ףיוא רע טקוק רעטייוו קידנליּפש ןוא

 םיא בָאה ךיא ךיוא ?? טסבעל וד ? רעדורב ,וטסכַאמ סָאװש : טגערפעג ןטלַאװ

 -נָאק רעגרובנעסאלפ ןופ רענייגיצ רעבלעז רעד ךָאד זיא סָאד .טנעקרעד דלַאב

 טַאהעג לָאמ טפָא ןרעלטיה ייב ןבָאה רעניײיגיצ ןוא ןדִיי .רעגַאל-עיצַארטנעצ

 ןיא רַאמוה ןייז ןרילרַאפ טשינ לַאמ ןייק רעבַא טגעלפ בוקַאי .לזמ ןבלעז םעד

 .טעצַאק

 ! ךָאנ טמוק גָאט רעזדנוא -- .ןגָאז דימת רע טגעלפ -- טגרָאזעג טשינ --

 טַאה רענייגיצ ערעדנַא ליפ וצ ךוּפיהל ןוא רעטוג ַא ןעוועג זיא בוקַאי

 רעמ ןיוש ןדִַיי יד ןופ רעצימע טָאה .רעלטעצַאק עשידִיי טימ טריזיטַאּפמיס רע

 ,בוקַאי טגעלפ ,ּפוז טימ לסעק ןרעווש םעד ןּפעלש וצ חוכ ןייק טַאהעג טשינ

 -ַאק יד ןלעװ םיא בילוצ זַא ,דָיי ןכַאװש םעד ןעלדיזנַא טוג ,רעזייב ַא טשרמולכ

 קיטייצכיילג רע טָאה ,ױזַא קידנעיירש רעבָא ,ןרעגנוה ןזומ רעגנעל רעלטעצ

 .ןקַארַאב יד וצ ,ףױרַא גרַאב לסעק םעד ןגַארט ןפלָאהעג

 ןעועג טנעַאנ רַאג ןיוש זיא רע ןעוװ ןוא טנעקרעד ךימ רע טָאה טציא

 ןוא שַאדרַאשט ןופ ןטימ ןיא טקַאהעגּפָא םיצולּפ ענייז לדיפ יד טָאה רימ ןופ

 עלעדיפ-רעביוצ ןייז ףיוא ןביוהעגנַא רע טַאה רעוא ןיימ ייב טרַאה קידנעייטש

 ןיימ/ ןופ רענעט עטשרע יד ענורטס רעטסקירעדינ עמַאס רעד ףיוא ןעמורב וצ

 -רַאה יד טּפַאכעגרעטנוא רעטסעקרַא רעצנַאג רעד טָאה דלַאב ."עמַאמ עשידִיי

 שינעקגעב ןופ ןייוועג ַא ןגָארטעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא ןוא עידַאלעמ עקיצ

 ןרַאװעג ןסירעגקעװַא זדנוא ןופ זיא סָאװ ,עמַאמ רעשידִיי רעטלַא רעד ךַָאנ

 ךָאנ ןוא לדיפ ןייז ןיא טגײלעגנײרַא ץרַאה שירענייגיצ ץנַאג ןייז טָאה בוקַאי

 םעד ןפוא ַאזַא ףיוא טנייװעגסיוא טשינ טלעװ רעד ןיא דִיי םוש ןייק טַאה

 עטצעל יד ןעוו ןוא .בוקַאי רענייגיצ רעד יװ ,עמַאמ רעשידִיי רעד ןופ טסולרַאפ

 ךיז רימ ןבָאה ,ןעגנַאגעגסױא ליטש ענורטס רעטסכעה רעד ףיוא ןענעז רענעט

 .טסירגַאב

 ,טקידנעעג טשינ ךַאנ טנװַָא םענעי גנושַאררעביא ןיימ ךיז טָאה טימרעד

 -גיזסיוא ןעמונעג ןוא לַאז ןטימ ןיא טקורעגסױרַא רעגענ ַא ךיז טָאה טָא לייוו

 ןיא טָאה ץלַא .קלָאפ-רעגענ טקירעדינרעד ןוא טגָאלּפעג ןייז ןופ רעצ םעד ןעג

 ךיז ןעמונעג ןבָאה רעּפרעק רעצנַאג רעד ןוא סיפ יד ,טנעה יד .ןעגנוזעג םיא
 ,קיזומ רעשירעגענ רעקידנקנעב-המשנ ױזַא רעד ןופ טקַאט םוצ ןגעװַאב שימטיר

 סָאװ ,עמיטש יד רעכעה ץלַא ,ןעגנוגעװַאב ענייז ןרָאװעג ןענעז רעלענש ץלַא
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 רעד .ןרַאצ ןוא טסעטַארּפ ןופ יירשעג טלפייווצרַאפ ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא

 טָאה ךױה רעד ןיא טנעה עטײרּפשעגסױא טימ .זַאטסקע ןיא ןיײרַא זיא רעגענ

 ַא ןצנַאגניא זיא רע ןזיב טרַא ןייא ףיוא טיירדעג ךיז דליוו ןוא גנַאל ױזַא רע

 .ןלַאפעגמוא רעטּפעשרעד

 רעד ןעוועג זיא סָאד .טנעקרעד דלַאב ךיא בָאה רעגענ םעד ,םיא ךיוא

 רע טָאה רימ יו ױזַא טקנוּפ .טעצַאק רעגרובנעסאלפ ןיא רעגענ רעקיצנייא

 טָאה רעקלעפ עשיעּפַאריײא קיצנַאװצ ןוא ריפ ןופ רעייטשרַאּפ .ןטילעג טרַאד

 ,רעגענ רעד ,רע .טעצַאק רעגרובנעמַאלּפ ןיא טקינײּפעג תועשר-יצַאנ סַאד

 ןכלעוו ,עסַאר רעצרַאװש רעד ןופ רעייטשרַאפ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא

 .טעצַאק רעזדנוא ןופ ןטָארד עטריזירטקעלע יד רעטניה טקישעג טַאה רעלטיה

 ןפיוא ןענַאטשעג זדנוא טימ ןעמַאזוצ רע זיא טכענ ןוא געט עקיטסַארפ תעב

 ,עסייוו ,עסיורג ענייז .רימ יו ,טלעק ןופ טרעטיצעג רעמ ךַאנ ןוא ץַאלּפ-לעּפַא

 טָא ןכַאמוצטימ רע טמוק יו ,טגערפעג םוטש טשודיחרַאפ ןבַאה ןגיוא עוויַאנ

 ןעקנעש דימת רע טגעלפ זדנוא ןופ םענייא ןדעי .ליּפש-טעצַאק ןקיטולב םעד

 .לכיימש ןכעלרעדירב ַא ןּפיל עקיד ,עצרַאװש ענייז טימ

 סָאװ ,"לַאמרָאני ױזַא ץלַא ןעזעגסיוא טָאה רעגַאל ןיא .טשינ סייוו ךיא

 טסערּפעגפיונוצ ,טשימעגפיונוצ טרָאד ךיז ןבָאה עּפַאריא ןופ רעקלעפ עלַא

 -רַאפ טרָאד יז טָאה רעכלעוו ,םעד תוללק עטיוט טימ ןטלַאשעג ןצרַאה ןיא ןוא

 סָאװ ,ןעזעגסיוא ענדָאמ ױזַא סעּפע סע טָאה טציא ןוא .םוקמוא םוצ טרַאּפש

 ןופ ןוא רעקלעפ יירד ןופ רעייטשרַאפ יירד ,דיי ַא ןוא רעגענ ַא ,רענייגיצ ַא

 .ןשטנעמ עיירפ סלַא לשיט-ןַארַאטסער ןקילא ליב ןבלז ןסאב יירח

 טלעטשעג רעטשרע רעד רעגענ רעד טָאה -- ? יירפ עקַאט רימ ןענעז --
 .הישק-ץַאלק יד

 רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רענייגיצ רעד טָאה -- !טלעװ עטכעלש ַא --
 רעטייוו ? סָאװ ןוא סיצַאנ יד טבעלעגרעביא ,ןטעצַאק יד ןופ סױרַא -- .טנַאה
 רעד טָאה -- טלעװ רעד ףיא טרעדנעעג ךיז טָאה טשינ רַאג !עבלעז סָאד

 טליּפשרַאפ ןוא המחלמ יד ןענּוװעג ןבָאה רימ .קנַאדעג ןייז ןגיוצעג רענייגיצ

 רעקלעפ עכַאװש ןעוו ,טלעװ רעד ףיוא ןייז טוג סע ןָאק יװ םערָאװ ,םולש םעד
 ןעמוקעג ןגעלַאק-טעצַאק עניימ ןענעז טָא רעבַא !טקירדרעטנוא רעטייוו ןרעוו
 רָאג ןבָאה רעגענ רעד ןוא רענייגיצ רעד .ריפסיוא ןטנַאסערעטניא ןַא רַאג וצ

 .ןייז וצ אנקמ ךימ ןבױהעגנַא

 ייזרַאפ ךימ ייז ןבַאה --- טפנוקוצ עכעלקילג ַא לענש טרַאװרעד ךייא --

 ַא ןריפ ןוא לארשי ץרא ןייק םייה ַא ךיז וצ ןעמוק לענש טעװ ריא -- .טרעּכ
 טיג םוטעמוא ? םייה ןייז רענייגיצ ַא טָאה ּוװ ,רימ טגַאז ,רעבַא ,ןבעל יירפ
 -רַאפ טימ םיא וצ ךיז טיצַאב ןעמ .רעדמערפ ַא זיא רע זַא ,ןליפ וצ םיא ןעמ

 טָאה רעגענ רעד ךיוא .םיבנג סלַא טכַארטַאב ןרעװ רענייגיצ עלַא ןוא טכַאד
 : טגַאלקַאב ךיז

 יד רעבַא ,דנַאל סיורג רעזדנוא זיא -- טגַאזעג רע טַאה -- עקירעמַא --

 זיױלב יירפ רימ ןענעז עקירעמַא ןיא ןוא טפַאלקשרַאפ זדנוא ןבָאה רעעּפַארײא

 ןשטנעמ ךיז ןלעװ ןעווש :גנוקרעמַאב רעקירעיורט רעד טימ .ריּפַאּפ ןפיוא

 -נַאלעמ ענייז טקידנערַאפ רע טָאה "טרינימירקסידא ןליפ וצ ןרעהפיוא ךעלדנע

 .ןעגנוריפסיוא עשילַאכ
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 -ַאק ענעזעוועג עניימ ןגָאזּפַא טרַאטעג טשינ ןוא טנַאקעג טשינ בַאה ךיא

 ןייז ןוא קלָאפ ןשידַיי ןופ לױװ ןרַאפ "םייחלא ַא ןכַאמ וצ ןגעלַאק-רעלטעצ

 רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא לדיפ ןייז ןעמונעג בוקַאי טָאה דלַאב .לארשי-ץרא

 ןבָאה קיטכעמ ןוא קרַאטש ."הוקתה: ןופ רענעט יד ןיא ןָאטעג גָאלש ַא עלעּפַאק

 רעד .רענייגיצ ןופ טליּפשעג ,ןמיה-סקלָאפ ןשידִַיי ןופ רענעט יד ןעגנולקעג

 רעזדנוא ןופ דיל סָאד ןעגנוזעגטימ ןבָאה קעלעפ ןוא ךיא ,רענייגיצ יד ,רעגענ

 -ַאמ םעד ןיא רעבָא .עידָאלעמ יד זיולב ייז ,רעטרעוו יד טימ ךיא .גנונעפָאה

 ,קלָאפ ןשידִיי ןטגָאלּפעג ןופ ןמיה רעד זיולב טשינ ןעוועג י"הוקתה? יד זיא טנעמ

 ןוא ץרַאה ליפ ױזַא .ןסַאר ןוא ןעמַאטש ,רעקלעפ עטפדורעג עלַא ןופ רָאנ

 .עידָאלעמ רעקיזַאד רעד ןיא טגײלעגנײרַא סרעגניזטימ ענעטלעז יד ןבַאה ליפעג

 ןיא .גרובסנעגער ןיא טכַאנ-יננוי ַא .טכַאנ עקידריווקרעמ ַא ןעוועג זיא סע

 .לארשי תנידמ ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד רַאפ רָאי ייווצ ,1946 רָאי

 -רַאװ ןיא ןריובעג ,גרעברעבליז ילתפנ

 רעלענָאיצידַארט ַא ןיא ןגיוצרעד ןוא עש

 ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג .םייה רעשידיי
 -ידיי יד טקידנעעג רעטעּפש ןוא ,תובישי

 סונגַאמ ןופ ,עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג עש
 -כרוד ןעידוטש ערעכעה יד  יקסנירק

 ילָאּפ רעװעשרַאװו רעד ףיוא טכַאמעג
 .קינכעט

 ןביוהעגנָא רע טָאה 1921 רָאי ןיא
 רעד ןיא ערעירַאק עשיטסילַאנרושז ןייז
 -ַאמ רעד , גנוטייצ רעשידיי רעװעשרַאװ
 -רעבליז רזעלא ,רעטָאפ ןייז ווו ,י'יטנעמ
 יד ןופ רענייא ןעװעג ןיא ,ל"ז גרעב
 רעד ןיא ךיוא יװ ,רעמיטנגייא ריפ
 ׁשַאנ; גנוטייצ רעשילױּפ רעכעלגעט
 -ער ןעוװעג ךיוא זיא רע ."דנַאלגעשּפ
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טנערעפ
 .ָאידַאר ןשיליוּפ

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 -נַאג יד ןבילברַאפ רע זיא המחלמ-טלעוו
 ןוא ַָאטעג רעװעשרַאו ןיא רָאי 4 עצ
 רעװעשרַאװ ןופ געט 12 טכַאמעגכרוד
 -עגקעווַא טרָאד ןופ .דנַאטשפױא-ָאטעג
 -עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןרָאװעג טריפ
 'וָאשָאלּפ ,ןיזדוב ,קענַאדיימ ןרעגַאל
 ךשמ ןיא ןכַאמכרוד ןכָאנ :גרובנעסָאלפ
 -ןטיוט , םענעפורעג ױזַא םעד געט 10 ןופ
 רעד ךרוד ןרָאװעג טײרּפַאב ,שרַאמ
 -ער ןופ טייוו טשינ ײמרַא רענַאקירעמַא
 ,גרובסנעג

 -סורַא ןטָארטעגוצ ףכית רע זיא טרָאד
 ןופ גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןבעגוצ
 -עג טָאה סָאװ ,הטילּפה תיראש רעד

 -רובסנעגער רעד ,, ןעמָאנ םעד ןגָארט
 רע זיא רעטעּפש רַאי ַא ."טנעמַאמ רעג
 -נָא טָאה רע ווו ,ןעכנימ ןייק רעבירַא
 םייב גנולײטּפָא-עסערּפ רעד טימ טריפעג
 -תיראש רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 .הטילּפה

 ןעמוקעגנָא רע זיא 1947 רָאי ןיא
 סלַא ןטערטעגניײרַא זיא ןוא זיִרַאּפ ןייק
 רעכעלגעט רעד ןיא דילגטימ-עיצקַאדער
 -עט זיא רע וװ ,"טרָאװ רעזנוא,, גנוטייצ
 .גָאט ןקיטנייה ןזיב קיט
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 - טָאילע שווִאשו

 ןירעלעטשטפירש עשילננע יד

 טרעייפעג טלעוו:רוטלוק עשיסקַאז-ָאלגנַא יד טָאה קירוצ רָאי רֶָאּפ ַא טימ

 ,טָאילע שזרָאשז ןירעלעטשטפירש רעד ןופ גָאט-ןריבעג ןטס-150 םעד

 רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ןוא לארשי-ץרא רַאפ תויכז ערעדנוזַאב טָאה עכלעוו

 .ןדיי

 - ןעמָאנ רעשירַארעטיל ריא רָאנ זיא טָאילע שזרָאשז-סעניע-ןע-ירעמ

 עג ,1819 רעבמעווָאנ ןט-22 םעד ןריובעג) יורפ עשילגנע עטלעטשעגכיוה יד

 ?ָאדנָאריד-לאינד, ךוב ריא ןיא טָאה ,(1880 רעבמעצעד ןט-23 םעד ןברָאטש

 ץנייז רַאפ קרעוװ-קנעדנָא לופטרעוו ַא קלָאפ ןשידיי םעד ןגָארטעגרעטנוא

 גנולייצרעד עקיזָאד יד .ןעגנונעפָאה עשיחישמ ןוא ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ

 רָאנ ,דנַאלגנע ןיא רָאנ טשינ םשור ןלַאסָאלָאק ַא טכַאמעג טייצ רענעי ןיא טָאה

 -ונרַאפ טָאילע שזרָאשז טָאה הליל ןיב .טלעוו רעשירַארעטיל רעצנַאג רעד ןיא

 לאינד;, ךוב סָאד טָאה תירבע ףיוא .דלעפ ןשירַארעטיל ןפיוא ןָא-ןביוא םעד ןעמ

 דוד רעבייררש רעשידיי-שיאערבעה רעסיורג רעד טצעזעגרעביא ?ָאדנאריד

 .ןַאמשירפ

 ןעקנַאדעג ןוא ןעגנוניימ ענעביוהרעד ןטלעז טימ לופ זיא ?ָאדנאריד לאינד;

 המואה תיחת ןוא ןויצ תביש ןגעוו ,טפנוקוצ ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי ןגעוו

 .תונושל עקידעבעל ליפ ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא קרעוו סָאד .תילארשיה

 -נעד ןוא רעשרָאפ .ןרָאװעג ןבירשעג ךוב ןגעוו ןענעז םירמאמ רעטרעדנוה

 יד ןלעוו יצ ,קימעלָאּפ רעסייה ןיא ,םיחוכיוו ןיא טזָאלעגניײרַא ךיז ןבָאה רעק

 -רַאפ לָאמַא קלָאפ ןשידיי םעד יבגל יורפ רעשילגנע רעד טָא ןופ תואיבנ

 טָאה גניסעל טניז זַא ,טגָאזעג ןבָאה רעקיטירק .טשינ רעדָא ,ןרעו טכעלקריוו

 ?ָאדנָאריד לאינד; יו גנולייצרעד ַאזַא זיא ,"םכחה ןתנ; ןייז ןבירשעגנָא טַאהעג

 עקיטכיל ןוא ןייּפ ןוא תורצ ערעייז ןגעוו ,הנומא רעייז ןוא ןדיי ןגעוו --

 .ןרָאװעג ןבירשעגנָא טשינ ךָאנ ,ןעגנונעּפָאה

 םיא ןיא טרעוװו רענעייל רעד סָאװ "םכחה ןתנ; קרעװ סגניסעל ןופ יװ

 'ה בושב; :םולח ןסיז םענופ ןוא םיאלפנ םירבד ןוא סעיזיוו יד ןופ טּפַאכרַאפ

 "ָאדנָאריד לאינד, גנופַאש יד ךיוא טקריוװ ױזַא ,"?םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא

 ןענישרעד זיא סָאװ ,קרעוװ ןקיזָאד ןטימ .רענעייל ןפיוא טָאילע שזרָאשז ןופ

 ףיוא ןעוועג םידקמ טָאילע שזרָאשז טָאה ,(1876) קירוצ רָאי 94 רעביא טימ

 סרעקסניּפ רָאי סקעז ַא ףיוא ןוא ?דנַאלײנטלַא; סלצרעה .רד רָאי 20 ערעסָאװ ַא

 .*עיצַאּפיצנַאמע-ָאטיוא;

 -טּפױה םענופ טלַאטשעג רעד ןיא טָאה ,ןירעדנעלגנע עטבַאגַאב יד ,יז

 ַא יו טבעלעג ןרָאי ליפ טָאה סָאװ ,דיי ַא טרעדלישעג ,ָאדנָאריד לאינד דלעה

 .טייקשיטנעדיא עתמא ןייז טקעלּפטנַא םיא ןיא ךיז טָאה לָאמַאטימ ןוא ,טסירק

 ןכלעװ טימ לטימ רעד זיא סָאד .םינושאר תוכז םעד טָאילע טָאה ָאד ךיוא

 טשינ רעבָא ."דיי ַא ןייז וצ רעווש זיא סע; ןיא ךיז טצונַאב םכילע-םולש
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 ןייז וצ טכייל עדָארג ןיוש ?ָאדנָאריד לאינד; ןיא זיא ןעמכילע-םולש ייב יו

 -רַאפ ןפלעה וצ ידכ ,לארשי-זרא ןייק הלוע ןענעז ,ערימ יורפ ןייז ןוא רע .דיי ַא

 טכערעג זיא וװָאלָאקָאס םוחנ יצ .הנידמ רעשידיי ַא ןופ עיזיו יד ןכעלקריוו

 -עג ,רעטומ סלאינד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא טָאה טָאילע שזרָאשז זַא ,ןעוועג

 דרָאל ןטסּוװַאב םענופ רעטָאפ םעד ,ילעַארזיד קחצי ןופ רעטומ יד טרעדליש

 ,גנוקריווסיוא עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה ךוב סָאד -- טשינ רעדָא ,דליפסנָאקיב

 ןואש ץערג ןוא ץנוצ ןופ ןטפירש יד ןיא ןעוװעג טינעג זיא עכלעוו ,טָאילע

 ןעוועג טפַאגרַאפ זיא -- ווָאנבוד ןועמש טלייצרעד -- "תירבע טנעקעג טָאה

 סנױזַא סָאװ ,ןלַאעדיא עכיוה ןוא סעיסימ עריא טימ טלעוװו רעשידיי רעד ןופ

 טָאה ןירעלעטשטפירש עכעלטסירק יד .רעקלעפ ערעדנַא ייב ןַארַאפ טשינ זיא

 ןפיט םעד ןוא ןליפעג יד רַאפ ,אבס לארשי ןופ שפנ-תריסמ ןרַאפ טינקעג

 -ַאב טָאה יז ,ןבעל ןשידיי ןקידנרעטַאמ םעד ןופ ףיוא טמוק סָאװ ,םזילַאעדיא

 גנוצעזרעביא עשיסור יד .ןרָאי רעטנזיוט טניז ןויער-גנובעלפיוא ןייז טרעדנּוװ

 -ץרא ןייק ןייז וצ הלוע הדוהי-ךב רזעילא ףיוא טקריוװעג טָאה ךוב םענופ

 קורדנייא ןטרעטסײגַאב ןרעטנוא טָאה (ןָאדרָאג בייל-הדוהי) ג'לי ןוא .לארשי

 ײרעלַאמ עשיטסַאטנַאפ ַא זיא ךוב ןופ עמעט יד, זַא ,ןבירשעג קרעװ םענופ

 יד ףיוא ןסָאגעגסיױא זיא םינונחת ןוא ןח חור ַא .עיזיוו-םולח עקיצרַאה ַא

 רעקיטירק ...ןדלעה עוויטקַא ענעריובעג עיזַאטנַאפ ריא ןיא עלַא ןופ רעמינּפ

 טלַאמעג זיא ?ָאדנַאריד לאינד, ןופ ןטסיױװיטקַא יד ןופ ץיּפש ןיא זַא ,ןטלַאה

 -סנָאקיב דרָאל ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,ילעַארזיד ןימינב 'ר ןופ דליב סָאד

 יו ,תומולח עכלעזַא טימ ךיז ןעמונרַאפ טנגוי ןייז ןיא טָאה רע ךיוא ,"דליפ

 רעד ןיא זַא ,ךעלגעמ ןוא .*יָארלַא דוד, גנולייצרעד ןייז ןופ טנַאקַאב זיא'ס

 ילעַארזיד רָאנ טשינ קורדסיוא םוצ ןעמוק ?ָאדנָאריד לאינד, ןופ טלַאטשעג

 טָאה ?ָאדנָאריד לאינד, .טדימשדלָאג לענָאלָאק ןוא טנַאפילֶא סנערָאל ךיוא רָאנ

 ענעצס ןייז ןופ ןויער-טּפיוה רעד .ןעדַאּפדלָאג םהרבא ףיוא ןעוועג עיּפשמ ךיוא

 1902 רָאי ןופ םָארגָאּפ רעווענישיק םעד ףיוא טריגַאער עכלעוו -- ?ימעדןב;

 רעד ךיוא .טָאילע שזרָאשז ןופ גנופַאש רעד ןופ ןרַאװעג טריריּפסניא זיא --

 ןשיטסינויצ םעד טָא ןופ ןרָאװעג טקריװַאב זיא הילע רעטייוצ רעד ןופ רוד

 .ןַאמָאר

 םוצ טמוק ןדיי וצ טָאילע שזרָאשז ןופ גנואיצַאב עקיצרַאהמערַאװ יד

 עריא ןיא ךיוא רָאנ ,?ָאדנָאריד לאינד, קרעוו ריא ןיא רָאנ טשינ קורדסיוא

 יד ןוא ,קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןפיוא תוכז דמלמ דימת זיא יז ּוװ ,םירמאמ

 רעטנזיוט ןופ ףיולרַאפ ןיא סָאװ םעד ןיא יז טעז םוטנדיי םענופ טייקסיורג

 ןייז ןטיהוצניא טעטכירעג ןעוועג קלָאפ םענופ תוחוכ עטסעב יד; ןענעז ןרָאי

 טימ ןשימסיוא ןוא ןסיגנעמַאװצ ןכעלדעש םעד ןגעק ןעמָאנעפ ןלַאנָאיצַאנ

 ןקיטפעה רעייז רַאפ הדוהי ןופ םיאנק יד טרערַאפ יז ."רעקלעפ עדמערפ

 ןבעגרעטנוא טשינ רעיײז רַאפ ךעלקינייא ערעייז ןוא ,רעמיור יד ןגעק ףמַאק

 ,רעקלעפ יד טימ ךיז ןשימסיוא טשינ ןרַאפ ןוא רעגלָאפרַאפ ערעייז וצ ךיז

 ךיז ןטלַאה ןדיי ןעוו ...ןריטעגעוו ,טגָאזעג רעסעב ,ןבעל ייז עכלעוו ןשיװצ

 יד סָאװ ,טסײג םעד רעטנוא ךיז ןביג ןוא טײקטרעדנוזעגּפָא רעד ןיא טשינ

 ןעוועג ייז רַאפ סע טלָאװ ,טָאילע טלַאה ,ןפרָאװעגנָא ייז ףיוא ןבָאה רעקלעפ

 .םזיטילָאּפָאמסָאק ןופ הנכס עטסערג יד

 ןוא טייקשידיי ןגעוו םיטרּפ יורפ עדמערפ עקיזָאד יד טנרעלעג טָאה רע

 ןירעלעטשטפירש עכעלטסירק עלופטנַאלַאט יד טָאה ןענַאװנופ ?ןבעל שידיי
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 רעשידיי ןופ ,טסייג ןשידיי ןופ ,טייקידתוימינּפ רעשידיי ןופ טסּוװעג טייוו ױזַא

 רע ?טסּוװעג טשינ ףיט ױזַא ןבָאה רעביירש ערעדנַא סָאװ סָאד ,תוינחור

 ןופ ןוא תמא תרות ןופ דנַאטשרַאפ ןוא שגר םעד ןבעגעגניירַא ריא ןיא טָאה

 תביש ןדיי רַאפ ןגָאזװצנָא ןוא ןרעיוט יד ןיא ןּפַאלק ןענעק וצ האובנה חור

 טניוועג םעד ףיוא זיא ןעמ ?ןרעלקרעד וצ סָאד ױזַא יװ ,סייוו רעוו ? ןויצ

 עכיוה ,ענעגרָאברַאפ ַא ,ליפעג ןופ ןירותסמ ַא ,טסייג רעדנוזַאב ַא :ןגָאז וצ

 עשיטסימ ךרוד טשרעהַאב טרעװ רע .שטנעמ םעד ןיא ןיירַא טמוק תוררועתה

 .ןליפעג

 יד טנעקעג טָאה טָאילע שזרָאשז זַא ,רעדנּוװ רעד זיא רעסערג ךָאנ ןוא

 םירמאמ ןוא םיקוסּפ ?ןטָאשעג, ךיז ןבָאה ליומ ריא ןופ .רוטַארעטיל עשידיי

 יבר ןופ ןעגנופַאש יד טימ ןעוועג טנַאקַאב זיא יז .םיבותכו םיאיבנ ,הרות ןופ

 טסּוװעג ךס ַא רעייז טָאה יז .וו .א .א לוריבג ןבא ,ארזע ןבא ןופ ,יולה הדוהי

 ,לארשי תמכח ןופ

 ןדיי וצ רעקלעפ יד ןופ האנש רעד ןופ ,םזיטימעסיטנַא םענופ הביס יד

 רעטושּפ בילוצ רָאנ ,טייקסטכעלש בילוצ טשינ זיא ,טָאילע שזרָאשז טלַאה

 ןדיי ,קלָאפ טלייורעדסיוא ןַא ךעלקריוו ןענעז ןדיי לייו ,םעד בילוצ ,האנק

 ַאזַא :רעקלעפ ערעדנַא עלַא יבגל טסייג ןופ לַאטסעדעיּפ ןטסכעה ןפיוא ןעייטש

 .ןדיי ןגעוו טַאהעג טָאילע ןירעלעטשטפירש עשילגנע יד טָאה גנוניימ

 טשינ ןוא .ןפוד אצוי ַא ןעוועג טפַאשלעזעג ריא ןיא זיא טָאילע רעבָא

 -ָאיצַאנ רעייז ןוא ןדיי רַאפ טנעמיטנעס ןפיט ןוא ןקיטכירפיוא ריא בילוצ רָאנ

 -ןרָאטסַאּפ רעשילגנע רעכייר ַא ןופ רעטכָאט ַא ןײלַא .גנובעלפיוא רעלַאנ

 עכעלטסייג ןופ החּפשמ ַא וצ טרעהעג טָאה גניסעל יװ טקנוּפ ,החּפשמ

 יד ןופ ןבעל םעד טעמדיוװעג ןעגנולייצרעד עטשרע עריא יז טָאה ,דנַאלשטייד

 סָאד ןבירשעגנָא יז טָאה רעטעּפש טשרע .דנַאלגנע ןיא םיריזנ ןוא עכעלטסייג

 ןופ טנַאװ-חרזמ ןיא טלעטשעגקעװַא ריא טָאה סָאװ ,?ָאדנַאריד לאינד; קרעוו

 רעדנוזַאב ךיז טָאה ,ךוניח ןלַאמרָאנ ַא ןעמוקַאב טָאה יז .רעביירש עטסערג יד

 טנעיילעג ליפ טשינ ךיוא טָאה ןוא םידומיל עריא ןיא טנכייצעגסיוא טשינ

 ןיא געוו ַא ןטָארטעגסיױא ךיז יז טָאה זייווכעלסיב רָאנ .ןרָאי-רעדניק יד ןיא

 טָאה ןָאטלימ ןוא רעּפוק ,ריפסקעש ןופ ןעגנופַאש יד ןופ ןוא ,הלכשה רעד

 רצוא ןכייר ַא ןעמוקַאב טָאה יז ןוא ליטס רענייש ַא טעברַאעגסיױא ריא ייב ךיז

 ןוא רעטומ יד ןברָאטשעג ריא זיא רָאי 16 וצ .ןקורדסיוא ןוא רעטרעוװ ןופ

 ץָארט .טּפַאשטריוװבוטש יד ןריפ ןופ ךָאי רעד ןלַאפעג זיא סעציײלּפ עריא ףיוא

 קיזומ ןיא טמוקלופרַאפ ךיז ,שינעילַאטיא ןוא שטייד טנרעלעג יז טָאה םעד

 -גנערטש רעד .ןענעייל ןוויסנעטניא ךרוד טנָאזירָאה ריא טרעטיירבעגסיוא ןוא

 ַא יװ ריא ףיא טקירדעג טָאה ךוניח רעכעלטסירק-זעיגילער ,רעשילעגנַאװע

 םעד וצ ןעגנוניימ עקידנלעטשנגעק טקעוװרעד ךיז ןבָאה ריא ייב .טסַאל ערעווש

 ךיז יז טָאה ,ירטנעווָאק ןייק קעװַא 1841 רָאי ןיא זיא רעטָאפ ריא ןעוו .ןעמעלַא

 ַא טַאהעג ריא ףיוא ןבָאה עכלעוו ,ןפָאזָאליפ עקידנקנעדיירפ טימ טעדניײרפַאב

 ךוב סָאד טגנערבעג ריא טָאה ,יירב סלרַאשט .ייז ןופ רענייא .העּפשה עסיורג

 קיטירק ערעווש ַא ָאד זיא'ס ּוװ ,"ושי ןופ ןבעל; ןגעו סוַארטש ךירדירפ ןופ

 ףיוא טָאה סָאד .טנעמַאטסעט םעיינ םעד ןיא םוטנטסירק ןופ םירקיע יד ףיוא

 שטייד ןופ טצעזעגרעביא דלַאב םיא טָאה יז זַא ,קורדנייא ַאזַא טכַאמעג ריא

 -נָא יד ןפרָאװעגּפָארַא ןצנַאגניא ךיז ןופ יז טָאה טלָאמעד .(1846) שילגנע ףיוא

 רעד ןיא ןיג וצ טרעהעגפיוא טָאה ןוא עיגָאלָאעט עכעלטסירק ענעמונעג
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 ןרָאװעג ריא ףיוא זיא רעטָאפ ריא ,טלמרומעגרעטנוא ןבָאה ןשטנעמ .עכריק

 ןביוהעגנָא רעדיו טשרמולכמ יז טָאה םולש יכרד ינפמ ןוא .,זייב קרַאטש

 ןופ יז טָאה ןברָאטשעג 1849 רָאי ןיא זיא רעטָאפ ריא ןעוו .רעטסיולק ןיא ןייג

 .םוטנטסירק סָאד ןפרָאװעגּפָארַא ןצנַאגניא ךיז

 -קירוצ ריא ךָאנ .דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעג טָאילע זיא טיוט סרעטָאפ ריא ךָאנ

 -טסעווא ןלַאקידַאר יד ןופ לַאנרושז ןופ רָאטקַאדער-עציוו ןרָאװעג יז זיא רעק

 -ַאב ךיז ןוא םירמאמ עטסנרע ליפ ןבירשעגנָא ךיוא טָאה יז ."ויווער רעטסנימ

 1851 רָאי ןיא .טייצ רענעי ןופ רעקנעד עשילגנע ענעעזעגנָא טימ טעדניירפ

 -טנַאקַאב יד ןוא ,סיאויל ירנעה רעקיטירק ןסיורג ןטימ טנַאקַאב ךיז יז טָאה

 טָאילע ּוװ ,ןַאמָאר ןסיורג ריא ןופ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג טָאה טפַאש

 טָאה סיאויל .ןּפיצנירּפ עריא וצ טפַאשיײרטעג ןוא טייקיטומ ריא סױרַא טזייוו

 ףוס םוצ ,תוצוח שארב ןטַאררַאפ םיא טָאה סָאװ ,יורפ עכעלקילגמוא ןַא טַאהעג

 .טג ןייק ןעמוקַאב טנָאקעג טשינ ריא ןופ טָאה רע ןוא ןעניז ןופ טרירעג ךיז

 טלָאװ ,סיאויל ,רע טשינ ןעוו ןוא .םיא טימ ןבעל וצ ןעוועג םיכסמ זיא טָאילע

 -סייג ריא ןעוװעג זיא רע .ןענישרעד טשינ אמתסמ ןירעלייצרעד ַא יװ טָאילע

 -ַאט ןטלמירדעגנייא םעד טקעװרעד ריא ןיא טָאה רע ןוא ,סוּפורטוּפא רעקיט

 .טנַאל

 רעד ךיוא טנכעררַאפ זיא ןעגנופַאש עטסקיטכיו עריא ןופ ענייא רַאפ

 ןופ ןבעל סָאד תוכיראב טרעדליש יז ּוװ ,(1872 - 1871) *ץרַאמלעדימ , ןַאמָאר

 יז טמענ ןַאמָאר םעד ןיא .ץניװָארּפ רעד ףיוא דנַאטשלטימ ןקיטלָאמעד םעד

 ןצַאזנגעק-ןסַאלק עפרַאש יד ףיוא טקעד ןוא הפוקת עשינַאירָאטקיװ יד םורַא

 ןוא רוביצ ןטסנרע ןַא רַאפ ןבירשעגנָא סע טָאה יז .תועיבצ עזעיגילער יד ןוא

 רַאפ ןלעטש לָאז רענייא רעדעי זַא ,טרעדָאפעג ןײלַא ךיז ןופ ןוא םיא ןופ טָאה

 טשינ,ע .ןטיהּפָא קיטכיר םיא לָאז ןוא ליצ ןשיטסיאורטלַא רעקינייו רעמ ַא ךיז

 עכלעוו טימ ,רעקלעפ-חרזמ עלַא יבגל רָאנ -- יז טביירש -- ןדיי יבגל רָאנ

 -ָאטַאטקיד ןוא קידתוזע ךיז רימ ןטלַאה ,גנורירַאב ןיא ןעמוק ,רעדנעלגנע ,רימ

 גנַאלרַאפ ךיא .רעקלעפ יד רַאפ ,טלעװ רעד רַאפ הּפרח ַא זיא'ס סָאװ ,שיר

 עלַא ןופ ןוימדה חוכ םעד ,ךעלגעמ רָאנ ביוא ,ןקעוווצפיוא רָאנ יו רעמ טשינ

 יב ךיוא תובישח עכעלשטנעמ יד ןעז ןענָאק ןלָאז ייז זַא ;ןעיורפ ןוא רענעמ

 םוצ ...תונומא ןוא םיגהנמ ערעייז טימ רעטנוא ךיז ןדייש עכלעוו ,ןסַאר ענעי

 ךיא ןוא קיגנעהּפָא טשינ םענייק ןופ ךיא ןיב -- רעטייו יז טביירש -- קילג

 ןוא קיטפרעדַאבטױנ זיא סע סָאװ סָאד ,טלעפעג רימ סָאװ סָאד ןביירש ןָאק

 ."טייהשטנעמ רעד רַאפ טוג

 זַא ,דנַאלגנע ןיא ןעמונעגנָא קרַאטש ױזַא ןרָאװעג זיא ןַאמָאר רעד ךיוא

 טסינַאמָאר ןקיגנַארטייװצ ַא יו ןעיָאטסלָאט טצַאשעגּפָא ותעשב ןבָאה רעקיטירק

 ...טָאילע שזרָאשז יבגל

 יד טָאה ,טּפַאשטניירפ-ןדיי ריא רַאפ טײקרַאבקנַאד ןוא גנונעקרענַא וצ

 רעד ןופ קנעדנָא םעד ןקיביײארַאפ וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג היריע רעביבא-לת

 ףעמָאנ ריא ףיוא סַאג ַא ןפורנָא טימ ןירעלעטשטפירש רעשילגנע רעקיזָאד

 ןפלָאהעגסױרַא ייז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד רַאפ ןעוועג רַאבקנַאד לָאמ עלַא ןענעז ןדיי

 .טפַאשטניירפ ןזיװעגסױרַא ןוא



 קַאיַאר יבצ

 ןימאלאוו ןיא ןריױבעג ,קאיאר יבצ
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,(עשרַאװ ןבענ)
 "שידיסח ַא ןיא ,ענליו ןוא עװקסַאמ
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,זיוה ןשיליכשמ
 -ַארּפ טכַאמעגכרוד ןרעטסקע סלַא .הבישי
 -הכולמ טגײלַאב ,לוש-לטימ ןופ םַארג
 -סאלעירז טַאטסעטַא ,, ןעמוקַאב ,ןעמַאזקע
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 עיינ סָאד, ןיא טעברַאעגטימ ,שזדַאל
 -ַאלס עשַאנ , ,"ַאיניּפָא ,, ,"דוחיא,, ,"ןבעל
 ,ןירַאּפ ןיא רעטעּפש ."יטסַאמ , ,ַאװ
 -רַא, ,"טרַאװ רעזנוא ,, ןיא טעברַאטימ
 ,(סערייא סָאנעוב) ?ןטפירש רעניטנעג
 ,(ביבא לת) "סעיינ עטצעל , ןוא "הפוצה ,
 -עג .א.א ןיירַאפ-רעביירש ןופ "ךַאנַאמלַא

 -וה ןופ םָאלּפיד-רערעל ַא ךָאנרעד ,ייט
 עדײב ןשיװצ .טעטלוקַאפ ןשיטסינַאמ
 טימ ןעמַאזוצ ,טריפעגנַא תומחלמ-טלעוו
 רפס תיב ַא טימ ,לאכימ רעדורב ןייז
 עיזַאנמיג רעשיאערבעה ַא טימ ןוא ידוסי
 יב קאבולג ןיא (טכער-ערוטַאמ טימ)
 -עגלַא ןַא טציזַאב ךיוא ןבָאה ייז .ענליוו
 .לוש-סלדנַאה עניימ

 ןיא טכַאמעגכרוד ןרָאי-המחלמ יד
 ןוא רענַאזיטרַאּפ ייב ןוא ןשינעטלעהַאב
 רעד טעמדיוועג ךיז גנואיירּפַאב רעד ךַאנ
 .עיצַאטנעמוקַאד-םוקמוא ןופ גנולמַאז
 -רעד ןזיא "קָאבולג ןברוח , : ךוב רעייז
 -עטַאמ לייט ַא .עניטנעגרַא ןיא ןעניש
 ןברוח ןגעוו יײז ךרוד עטלמַאזעג .ןלַאיר
 ,עטיל ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש 60 ןופ
 זיא ןלױּפ ןוא עניַארקוא ,דנַאלסורסיײװ
 -נערע .ַאיליא ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא
 יליסַאװ ךרוד ןוא "ךוב ןצרַאװש,, סגרוב
 .ןענַאמסָארג

 -ײטַאב ,ענליו ןיא -- 1946-1 85
 ןעיוב וצ קירוצ ןווורּפ יד ןיא ךיז טקיל
 עשירָאטסיה ַא ,ןבעל-הלהק עשידיי סָאד
 ןיא --- 1946 .ייזומ-ןברוח .,עיסימָאק

 -יירש ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוװרַאפ ןעוו
 ןייארַאפ-רעב

 ..יךיפהא רעונו ןוב

 טסעג טימ רעביירש עּפורג ַא ןופ זירַאּפ ןיא ףערטנעמַאזוצ

 1960 רָאי ןיא ,דנַאלסיױא ןופ

 רעלטסניק רעד ,ןַאמדלַאװ השמ ,םַאר החונמ ,שטיוװעקנַאמָאד .ל :סטכער ןופ

 ,(עקיסקעמ) ץנַאלג בקעי רעלָאמ ןוא רעטכיד רעד .טארשי) ןיטשנרעב השמ

 ,ונאקרהק "לי הח ןוא גהעצװעמלח זו 71 קואשפ וי ,שטיוועקנַאמָאד עשַאב

 טפ טנעדיזערפפַאק ןוא ד"לגטימ םוישהפ ןעושק ןרא פי ךש א זיא רשפקשו

 .ש"רהקנַארפ ךץיא ןטשילַאנהושז והא רעפירש עשיד"י ןופ ן"אראפ



 ןויאינּכיברושַארַפ? יד
 -יטסניא-רוטלוק עריא טימ טלעװ רעד ןיא טסואווַאב ןעוועג זיא ענליוו

 .םילודג ןוא םינואג עריא טימ ,ןסיוו ןוא הרות ןופ ןטלַאטשנַא יד טימ ,סעיצוט

 ןעמָארטש ןגעלפ סע עכלעוו וצ ,תובישי יד טימ טנַאקַאב ןעוװעג זיא ענליוו

 ןבעגעגסױרַא ןבָאה תובישי יד .הרות ןענרעל וצ תומוקמ עטייוו ןופ טייל עגנוי

 .טלעוו רעד ןיא םינבר עטסערג יד

 ,הבישי עסיורג ַא טגָאמרַאפ ענליו טָאה טרעדנוהרָאי ןט-15 ןיא ןיוש

 וצ טרָאד טרעהעגפיוא טשינ הרותה לוק רעד טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ ןוא

 רָאי 29 טימ ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא בושי רעכיירטסייג רעד זיב ,ןעגנילק

 .קירוצ

 עטסירפ יד ןיא ןיוש .הלכשה ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג ךיוא זיא ענליוו

 יכדרמ יװ ,רעקנעד ןוא רעביירש עכלעזַא ןבעגעגסױרַא ךיז ןופ ענליוו טָאה ןרָאי

 לאומש ,גרעבנייטש עשוהי ,קיד ריאמ-קיזייא ,ןַאמלוש ןמלק ,גרובצניג ןרהא

 .ערעדנַא ןוא ואס -עבעל ףסוי-הכימ ןוז ןייז ,רעקשילַאכימ לרעב ,ןיפ ףסוי

 רעטעּפש ןוא "ןויצ תביה- ַײפ יייגטויַאכ יד טלקיװטנַא ךיז טָאה ענליוו ןיא

 ."דנוב, רעד ןרלרעג טעדנירגעג ךיוא זיא טרָאד .םזינויצ רעד

 טימ ,ןטלַאטשנַאנרעל עשידִיי עריא טיכ טנַאקאב טוג ןעוועג זיא ענליוו
 סָאד ןעוועג ךיוא זיא ענלייוי .ןלוש עלענַאיסעפָארּפ ,סעיזַאנמיג ,ןרַאנימעס יד

 רעטעּפש זיא סָאװ ,"ָאװייי טוטיטסניא ןכעלטפ טיסיוו ןשידיי ןופ עלעגיוו

 .בַאטשסַאמ-טלעוו ןופ עיצוטיטסניא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשלעזעג יד יו ױזַא ,תודסומ-הרות ןוא -רוטלוק יד

 וליפַא טלָאװ ךיא .קעטָאילביב-ןושַארטס רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוװעג ןענייז

 .רצוא-רוטלוק ןקיזָאד ןופ טלַארטשַאב ןעוועג ןענייז ייז זַא ,טגָאזעג

 -ָאילביב-ןושַארטס; ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,םירפסה רצוא רעד

 עכײרלָאצ יד ןופ ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ףוס ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה ,"קעט

 .ליצ ןקיזָאד םעד רַאפ ןזָאלעגרעביא טָאה ןושַארטס והיתתמ סָאװ ,םירפס

 ,רעטָאפ ןייז .1817 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןושַארטס והיתתמ

 ןײז טימ טלעװ רעשידמול רעד ןיא .טנַאקַאב ,ןושַארטש לאומש 'ר ןואג רעד

 ןוז ןייז ןגיוצרעד טָאה ,"שישרה תוחנה לעב, סלַא ,ילבב דומלת ףיוא שוריּפ

 .המכח ןוא הרות ןיא

 עכעלנייועגרעסיוא ןזיװעגסױרַא והיתתמ טָאה טייהדניק ןייז ןיא ןיוש

 טעוו םיא ןופ זַא ,טגָאזעגסיױרָאפ ןבָאה םילודג רענליוו .ןענרעל ןיא ןטייקיאעפ

 .הוה ךכ ןוא ,ןדמל רעסיורג ַא ןסקַאוװסיוא

 טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ןושַארטס .מ זיא ןָא ןרָאי עגנוי ענייז ןופ

 ,ןַאמּפיל בוט-םוי 'ר ,טרָאּפַאּפַאר המלש 'ר יװ ,טייצ ןייז ןופ םינואג עטסערג יד

 יב- םארפ .תויה שריה-יבצ 'ר ,'הלבקהו בתכה לעב; רעד ,גרובנעלקעמ .י 'ר

 .ערעדנַא ןוא ענשיוו .ּפָארּפ ,ץערג
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 ןגעוו תולאש טימ טעדנעוועג םיא וצ ךיז ןעמ טָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןופ
 ןעוועג .ןעמעלבָארּפ-ללכ ןגעוו ךיוא יוװ ןגַארּפ עכעלטפַאשנסיװ ,םינינע-הרות

 תורצ ןוא תורזג ןייק יװ ױזַא ןוא ,ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא ןעזעגנָא קרַאטש

 עטַאוװירּפ ןגעוו ןרינעוװרעטניא טפרַאדעג קידנעטש רע טָאה ,טלעפעג טשינ ןבָאה

 .ןטייהנגעלעגנָא עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ןיא טנַאקַאב טוג ןוא טעדליבעג קיטיײזלַא ןעוועג יא ןושַארטס והיתתמ

 ןיא ןוא ןילרעב ןיא תונבר טגיילעגרָאפ םיא טָאה ןעמ .טלעװו רעשידיי רעד

 טָאטשנא .ןייז טלָאװעג טשינ בר ןייק רעבָא טָאה רע .טעטש עסיורג ערעדנַא

 יד ץוחמ ךיוא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא םעד

 .ענליוו ןופ ןצענערג

 רעד ןופ שארב ןענַאטשעג רע זיא ערָאיפעטנָאמ השמ 'ר טימ ןעמַאזוצ

 דנַאברַאפ ןכעלטלעװלַא ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא רע ,"םימדרנ יציקמק הרבח

 ןשיסור ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,זירַאּפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,"תבש ירמוש;

 ןשידיי ןופ וורענ רעלַארטנעצ רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ךיז טייטשרַאפ .םוטנדיי

 רָאנ זיא רע ווו סעיצוטיטסניא ןוא תודסומ עלַא ןיא .אפוג ענליוו ןיא בושי

 ענליוו ןיא םיא טָאה ןעמ .העּפשה ןייז טריּפשעג ךיז טָאה ,ןטָארטרַאפ ןעוועג

 םעד תבוטל ןעגנומענרעטנוא ענייז לייו ,"סנרּפ רעקידחלצומ רעד? ןפורעג

 .גלָאפרעד טימ ךרודַא בורייּפ-לע ןענייז בושי

 טקַא רעשירָאטסיה רעד ןדנוברַאפ זיא ןושַארטס והיתתמ ןופ ןעמָאנ ןטימ

 -וצ ןפרַאד רָאי סעדעי טגעלפ ענליוו ."ןטורקער עמערָא רַאפ שפנ ןוידּפ, ןופ

 עגנוי עכייר יד .ןטורקער עשידיי לָאצ עטמיטשַאב ַא טסניד-רעטילימ וצ ןלעטש

 עמערָא טּפַאכעג ןעמ טָאה ,טלעג טימ ןפיוקסיוא ,ןטלַאהַאב ךיז ןגעלפ טייל

 ןעיירש ןגעלפ םינקסע ןוא םיסנרּפ יד .?ןטַאדלָאס רַאפ ןבעגעגּפָא; ייז ןוא םירוחב

 זיא 1872 רָאי ןיא .ןָאטּפיױא טנָאקעג טשינרָאג רעבָא ןבָאה ייז ,הלווע רעד ףיוא

 שממ טָאה ןושַארטס .מ .ןטורקער עשידיי 58 ןלעטשוצוצ לעפַאב ַא ןעמוקעגנָא

 רע זיב ןענַאגרָא-טכַאמ יד ייב טרינעװרעטניא טָאה רע ,טגיילעגנייא ןטלעוו

 ןוא ןעמענ טשינ ענליוו ןופ רענלעז עשידיי ןייק לָאז ןעמ זַא ,טלעוּפעג טָאה

 רַאפ יד ןשיװצ טלָאמעד טָאה ןעמ ."שפנ רפוכ, ַא ןגָארטנײרַא םעד טָאטשנַא

 .טקישעג טשינ ןטורקער ןייק ןוא לבור 50.000 טלמַאזעג טַאטש ןיא ןדִיי עכעלגעמ

 טָאה ,טיײקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג רעטגייווצרַאפ ןייז ףיוא טקוקעג טשינ

 דעו-תיב רעתמא ןַא ןעוועג זיא בוטש ןייז .טנרעלעג ליפ ןושַארטס והיתתמ

 ,םירפס ןעלמַאז טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .םימכחל

 ןגעמרַאפ ַא ןבעגעגסיוא טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןבַאגסױא ענעטלעז טכוזעג טָאה

 רַאפ טנכערעג ךיז טָאה ,ןפַאשעגנייא ךיז טָאה רע סָאװ ,גנולמַאז-רעכיב יד

 ןביירש וצ ןײלַא .טלעו רעד ןיא ןקעטָאילביב עשידיי עטסערג יד ןופ רענייא

 תוהגה ןזָאלעגרעביא רע טָאה ךָאד .טַאהעג טשינ טייצ ןייק רע טָאה םירפס

 .ערעדנַא ןוא ןירדהנס ,ארתב אבב ,ןיבוריע : תותכסמ עקינייא ףיוא

 -ָאילביב ןייז .(1885) ו"מרת תבט '"ו ןרָאװעג רטפנ זיא ןושַארטס והיתתמ

 -ּפַא ךיוא טָאה רע .הלהק רענליוו רעד רַאפ האוצב ןזָאלעגרעביא רע טָאה קעט

 הריטּפ ןייז ךָאנ .קעטָאילביב יד ןטלַאהוצסיוא סַאג-רעזעלג ףיוא זיוה ַא ןבירשעג

 ןבָאה סָאװ ,םינקסע-רענליוו ענעעזעגנָא ןופ טעטימָאק ַא טריזינַאגרַא ךיז טָאה

 טעטימַאק םוצ .רצוא-רוטלוק םענעטלעז םעד טימ שפנו בלב ןבעגענּפַא ךיז

 -ףסוי 'ר ,סנרּפ בקעי 'ר ,לושיינ בייל-הירא ,ץלַאס לאומש 'ר טרעהעג ןבָאה
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 זיא םדוק .ןיטשפע םייח עשוהי 'ר ,אדיורב בקעי דוד 'ר ,יקסנעזדָארג םחנמ

 טָאה ןושַארטס .מ סָאװ ,ןובזע םעד ןופ גָאלַאטַאק ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ

 -ערבעה ןיא םירפס ערעדנַא ןוא עשינבר 5752 טלייצעג טָאה רע ,ןזָאלעגרעביא

 .שטייד ןיא ?ַאקיַאדוי; רעכיב 1000 ייב ןוא שיא

 .יורג רעד ןופ "םישנ תרזע, ןיא ןרָאװעג טרילַאטסניא זיא קעטָאילביב יד

 ,לוש רעס

 -טנַא ןטימ ענליו רעשידִיי רעד ןיא טצַארּפשעגניירַא טָאה ןבעל יינ ַא

 ןוא דיירפ טימ ןעמונעגפיוא הנתמ יד ןבַאה ןדִיי .קעטָאילביב רעד ןופ ןייטש

 ןכעלריטַאנ ַא ףיא טצנַאלפרַאפ סקיועג ַא יװ ןעוועג זיא'ס .טײקרַאבקנַאד

 רעד רַאפ ןרַאװעג ןפַאשעג ןַא תישארב ימי תשש ןופ יװ זיא קעטַאילביב יד .ןדָאב

 ךיז טרעגלַאװ תודמול זַא ,ןגָאז טגעלפ ןעמ בוא .ןסיוו ןוא תודמול ןופ טַאטש

 ,"שזַאקשזַארדא רעד .אמזוג ןייק ןעוועג טשינ סע זיא ,ענליוו ןופ ןסַאג יד ןיא

 ףיוא טָאה ,רערַאפ ַא ףיוא טרַאװעג ןוא עינלעק רעד ףױא ןסעזעג זיא סָאװ

 גָאט ַא ךַאנ זיא רעילומ רעד ןעװ ןוא ,תוינשמ קרּפ ַא טרזחעג קיניײװנסיױא
 -וצ ךיז רע טגעלפ ,שרדמה תיב ןיא טנװָא ןיא ןלַאפעגנײרַא טעברַא רערעווש

 .רעגערט ןטימ ןוא בצק ןטימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד .ארמג טַאלב ַא וצ ןּפַאכ

 עקיטיונ יד טלעפעג ןבָאה ,תוקחד ןוא טיונ טשרעהעג בור-יּפ-לע טָאה סע ּוװ

 רַאפ ןלַאפעגּפַארַא למיה ןופ יװ רעבירעד זיא קעטָאילביב יד .ןענרעל וצ םירפס

 .ןסיוו ןוא הרות ךַאנ טצכעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי רענליוו יד

 ,עבַאגפוא עקיטכיו יד טצַאשענּפָא ןבָאה טעטימַאק ןופ רעדילגטימ יד
 ןעלקיװטנַא וצ יז יװ טכַארטעג ןבַאה ןוא ןליפרעד ףּרַאד עיצוטיטסניא יד סָאװ
 יז .רעכיב ןוא םירפס עיינ ןפַאשוצנייא טימעג ךיז ןבָאה ;ןרעטיירבסיוא ןּוא
 ריא ןיא ןביילברַאפ טשינ ןַאק קעטַאילביב יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיוא ןבָאה
 ןסַאלשַאב זיא 1899 רעבַאטקַא ןט-12 ןופ הפיסא ןַא ייב ןוא ןינב ןקיליײװטיײצ
 .ןינב ןלעיצעּפס ַא ריא רַאפ ןלעטשוצפיוא ןרָאװעג

 1902 רעטניוו ףוס .רָאי יירד עצנַאג טרעיודעג טַאה ןינב ןופ גנּוױב יד

 זיא חסּפ דעומה-לוח גָאט ןט-4 םעד ןוא טקידנערַאפ ןרָאװעג ןינב רעד זיא

 -רעּפ ליפ ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ תיבה:-תכונח רעכעלרעייפ ַא ןעמוקעגרַאפ
 טָאה ַאטָאריס .ג ןזח רעטנאקַאב רעד :טעטש ערעדנַא ןופ ךיוא ןטייקכעלנעז

 .םַארגַארּפ ןלעיצעּפס ַא טריפעגסיוא רַאכ ןייז טימ

 -טכעד רער דצמ ןטייקירעװש ליפ ףיוא ןפַארטעגנַא טָאה טעטימַאק רעד

 .קעטַאילביב יד ןריפ וצ שינעביולרעד ַא ןבָאה ןפרַאדעג טָאה ןעמ .טייז רעכעל

 ןַא ןעמוקעגנַא 1902 רעבַאטקָא ןט-20 םעד ןיא ןעגנוגנערטשנַא עסיורג רַָאנ

 -יולרעד רעד ןיא .לַאװ ןַאפ רַאטַאנרעבוג רענליוו ןופ שינעביולרעד עלעיציּפַא

 עלַא ןיא רעכיב ןבַאה געמ קעטָאילביב יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא שינעב

 .שיליוּפ ןיא רעסיוא ןכַארּפש

 ןוא םירפס עינ טימ ןרָאװעג טרעכיירַאב רדסכ זיא קעטַאילביב יד

 ןופ ךדי-בתכ ןוא םירפס עלופטרעוו ןעמוקַאב יז טָאה 1903 רָאי ןיא .רעכיב

 הדוהי 'ר ןופ םירפס עקיטכיוו 1000 יב ,קעטָאילביב ס'ןיפ ףסוי לאומש 'ד

 קעטַאילביב יד טָאה רעטעּפש רָאי עקינייא טימ ."םייח ץע; ןופ רבחמ ,קַאהוב

 ןעוועג ןענייו סַאד .ןַאמקרַאמ בייל-םייח 'ר ןופ םירפס 4000 ייב ןעמוקַאב
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 -ישרַאפ ןעמוקנַא ןגעלפ טעטש ערעדנַא ןופ ךיוא .םירפס-הלכשה טּפיוהרעביא

 .םירפס ןוא רעכיב ענעד

 עשינבר 2000 רעביא ןעמוקעגוצ קעטַאילביב ןיא ןענייז 1924 רַאי ןיא

 1000 ייב ןוא "םילשוריו ןויצ תבהאק ןופ רבחמ ,רענטאר דוד 'ר ןופ םירפס

 -יב רעטסּוװַאב רעד ."הרות ירעש* ןופ רבחמ ,ןײטשּפע יכדרמ 'ר ןופ םירפס

 קעטַאילביב רעד רַאפ ןזָאלעגרעביא 1927 רַאי ןיא טַאה בקעי ןב בקעי ףַארגַאילב

 רעד ןיא ןגעלפ רַאי סעדעי ."ַאקיַאדוי ןוא ַאקיַארבעה רעכיב טנזיוט עכעלטע

 .םידפס ענעטלעז רעטנזיוט עיינ ןעמוקניײרַא קעטַאילביב

 ,םירפס 40.000 ייב טלייצעג קעטַאיליב יד טַאה 1925--1924 ןרַאי יד ןיא

 -רַאפ ןופ ימלשורי ןוא ילבב דומלת ,ן'כנת ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ
 ירפס ,הלבק ,תודיסח ,הכלה ןופ םירפס .םיטוקלי ,םישרדמ ,סעבַאגסיױא ענעדייש

 -סַא ,סעיצנַאדרַאקנַאק ,הריקה ,עיפָאסַאליפ ,הלכשה ,תובושתו תולאש ,רסומ

 .עימָאנָארט

 ןופ ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןעמוקַאב רעלוגער טגעלפ קעטַאילביב יד

 .דנַאלסיױא ןוא ןלױּפ

 טכַארטעג טַאה ןעמ .ןיילק וצ ןרָאװעג זיא קעטָאילביב רעד ןופ ןינב רעד

 ,לגילפ םעיינ ַא ןעיובוצוצ

 זיא רפסה םע רעד ױזַא יוװ ,ןעזעג ןעמ טָאה קעטַאילביב-ןושַארטס רעד ןיא

 2 זיב 10 ןופ גָאט ןדעי ןפָא ןעוועג זיא קעטַאילביב יד .רפס ןטימ ןדנוברַאפ

 טכוזַאב קעטַאילביב יד ןבָאה ךעלטינשכרוד .טנװַא ןיא 8 זיב 4 ןופ ןוא רעגײזַא

 טשינ ןרָאי עטצעל יד זיב ןעמ טָאה םייהַא רעכיב ןייק .גָאט ַא רענעייל 200 ייב

 -יולרעד רעלעיצעּפס ַא טימ ןעמ טָאה ןלַאפ-םַאנסיוא ןיא זיולב .ןבעגעגסױרַא

 .רעשרַאפ ןוא רעלעטשטפירש רַאפ םייהַא םירפס ןעילעגסיוא טעטימָאק ןופ שינעב

 ,ןציז וצ רעצעלּפ 100 רעביא ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ לַאז-ןעייל ןיא

 ןוא רעצעלּפ ןלעפסיוא ןעמונעג טרָאד טָאה סע .לופ ןעוועג קידנעטש טעמכ זיא

 .לוטש ןייא ףיוא ןשטנעמ ייווצ ןציז וצ ןעמוקסיוא טגעלפ טּפָא ץנַאג

 טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןופ ןענַאטשַאב זיא רענעייל לייט רעטסערג רעד

 -גסיוו ,רעקימעדַאקַא ,םינבר ןעוועג ןענייז טנעצָארּפ 20 ייב .םירוחב-הבישי ןוא

 ןבָאה קעטָאילביב ןיא רעכוזַאב עטּפָא יד וצ .רעלטסניק ןוא רעביירש ,רעלטּפַאש
 .שטיווָאנרעשט ,ןעזייר םהרבא ,ןָארטיצ .ל ,גרעבמָאנ .ד .ה ,שווויירט .א .י טרעהעג

 יד ןופ רעטעברַאטימ יד ,ךיז טייטשרַאפ .רעסיוא .שטיװַאקרעב ,ןילטייצ ללה
 ,"טייקכעלקריוו עשידיי, ,"גנוטייצ-סקלָאפ, ,"געוו רעיינ, ,"ןמזה, יװ ןעגנוטייצ

 ןוא רעכיב קעּפ יד ןיא ןָאטרַאפ ןסעזעג ןענעז ייז .?סָאלָאג ינדַאּפַאז-ַארעװעס;

 טשינ ךיז טָאה ריּפַאּפ ןפיוא סענעּפ יד טימ ןצַאר סָאד יו רעמ .ןטפירשטייצ

 .טרעהעג

 ,ןטנעדוטס ןוא ןרַאנימעס ןופ םידימלת ןעזעג ןעמ טַאה ןשיט ערעדנַא ייב

 -ַאב ןבָאה ייז סָאװ ,סעמעט ערעייז רַאפ ןלַאירעטַאמ טרידוטש ןבָאה עכלעוו

 טפיטרַאפ ,ןואג ַא ןסעזעג שיט-לקניוו ַא ייב זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .טעברַא

 -מוא ןַא רַאפ רתיה ַא םירפס יד ןיא טכוזעג טָאה רע .תובושתו-תולאש ןיא

 .ןזָאלרַאפ טָאה ןַאמ ַא סָאװ ,הנוגע רעכעלקילג

 עצנַאג יד .םיקוסּפ ןוא סארמג ןיא טפיטרַאפ םינבר ןסעזעג ךיוא ןענייז ַאד

 .המכח ןוא הרות טימ טּפַאזעגכרוד ןעוועג זיא רעפסַאמטַא
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 .שיערבעה ןיא םירפס טנעצַארּפ 45 טנעיילעג ןעמ טַאה .ןכַארּפש יד טול

 .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא -- טנעצָארּפ 10 ןוא שידִיי ןיא עקיבלעז סָאד

 עכעלטפַאשנסיװ ןרַאװעג טנעיילעג לייט ןטסערג ןיא ןענייז םינינע יד טיול

 .עטכישעג ןוא עיפַאסַאליפ ,םירפס-הלכשה ןוא -הרות :קרעװ

 ןבעל ןופ קפוד רעד טריּפשעג ךיז טָאה קעטַאילביב-ןושַארטס רעד ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,רעביירש ,םידיגמ ,רערעל ,םינבר ןסעזעג ָאד ןענייז בוט-םוי ַא רַאפ

 -גרידוטש יד טגעלפ סענעמַאזקע רַאפ .ןלַאנרושז ןוא רעכיב ןיא טלבירגעג ךיז

 ייז סָאװ רעכיב יד וצ ןעמוקוצוצ ידכ ,ןעייר עגנַאל ןיא ןייטש טנגוי עקיד

 .ןבָאה טפרַאדעג ןבַאה

 ןופ רעוט-רוטלוק ,רעריפ-יײיטרַאּפ ןפָארטעג טרָאד ןעמ טָאה טפַא רעייז

 1906--1905 ןרָאי יד ןיא עיצולַאװער רעשיסור רעד תעב .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ

 -עטניא רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיורג ַא טרירטנעצנָאק ענליוו ןיא ךיז טָאה

 -רַאפ ןופ רעריפ שיט ןייא ייב לַאז-ןעייל ןיא ןעזעג טלַאמעד ןעמ טָאה .ץנעגיל

 ,םעדעמ .וו ,ןיקריס םוחנ ,שטיװַאמַארבַא ,ןַאסלענעצַאק .ב :יוװ .ןעײטרַאּפ ענעדיש

 ,וַאנַאױרד רתלא ,יקסדָאגױו ר"ד ,הפי בייל ,םיובנירג קחצי ,ןיקמורפ רתסא
 .ערעדנַא ןוא רעגינ .ש ,לבבורז ,ידלָאטרעב-יקצַאל

 רעװקסַאמ רעד טַאה ,19123 רָאי ןיא ,סעצַארּפ-סילייב ןופ ןטייצ יד ןיא

 קעטַאילביב-ןושַארטס רעד ןופ םירפס טימ טצונַאב ךיז ל"ז ה"אזמ בקעי 'ר .בר

 ןפיוא טרירוגיפ ןבָאה קעטַאילביב רעד ןופ םירפס יד .עזיטרעּפסקע ןייז רַאפ

 .וועיק ןיא סעצַארּפ

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה טנגעגמוא ןוא ענליוו ןופ ןבעל עלערוטלוק סָאד

 -טעטש ןוא טעטש עקימורַא ןופ ןדִיי .קעטַאילביב רעד םורַא טרירטנעצנָאק ךיז

 בילוצ רעדָא רחסמ בילוצ ענליוו ןייק תועיסנ ערעייז ןדניברַאפ ןגעלפ דעל

 טלָאמעג טנָאקעג טשינ טָאה סע .קעטָאילביב רעד טימ ןטיײהנגעלעגנַא ערעדנַא

 ןייז לָאז ,עקַאבולג רעדַא עדיל ןופ ,עקייליוו רעדָא ןאגראמס ןופ דִיי ַא זַא ,ןייז

 -ןושַארטס רעד ןיא העש רַאּפ ַא ףיױא ןעמוקנײרַא טשינ ןוא ענליוו ןיא

 קעטַאללביב יד .ךוב ַא ןיא רעדָא רפס א ןיא קילב ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,קעטַאילביב

 .טנגעגמוא ןוא טָאטש ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד יװ ןעוועג זיא

 ךרוד טריזינַאגרַא ,ס'ש הרבח ַא טריטסיזקע טָאה קעטַאילביב רעד ייב

 -שירַאטסיה יד טעדנירגעג 1919 רָאי ןיא טַאה יקסנַא ןעוו .ןייטשניילק ןמלז 'ר

 ןענופעג ךיז ןטַאנַאּפסקע עריא ןופ גנולמַאז יד טָאה ,טפַאשלעזעג עשיפַארגַאנטע

 טעדנירגעג 1929 רַאי ןיא טָאה גרובסנעגער ףסוי ר"ד ןעוו .קעטָאילביב רעד ןיא

 ןיא .קעטַאילביב ןיא ןעוועג טרַא-ץיז ריא זיא ,"תיעדמ הרבח? טפַאשלעזעג יד

 ןופ סעיצקעל עכעלטפַאשנסיװ ןעמוקרָאפ ןגעלפ קעטַאילביב רעד ןופ לַאז-ןעייל

 .ערעדנַא ןוא גרובסנעגער ר"ד ,רענזיולק .ּפָארּפ ,ןייטשניבור לאכימ ר"ד

 יד טָאה ,םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיערבעה ןופ ןײטשטנַא ןכָאנ

 קעטַאילביב-ןושַארטס רעד ךרוד "תירבעה הטיסרבינואה ישרודק טּפַאשלעזעג

 קעטָאילביב יד .םילשורי ןייק טקישעגּפָא ייז ןוא רעכיב רעטנזיוט טלמַאזעג

 -רוטלוק עשידִיי טימ גנודניברַאפ רעגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג ןיא ענליוו ןופ

 ,דנַאלשטיײיד ,עדַאנַאק ,עניטנעגרַא ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא סעיצוטיטסניא

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא ךיירקנַארפ
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 םימכחידימלת ןדִיי טריפעגנָא טייצ עצנַאג יד ןבָאה קעטַאילביב רעד טימ

 המחלמ רעד רַאפ .שפנו בלב עיצוטיטסניא רעד ןבעגעגרעביא ןעוועג ןענייז סָאװ

 -ַארטס קחצי 'ר :ןענַאטשעג קעטַאילכיב-ןושַארטס רעד ןופ רעדור םייב ןענייז

 טימ טּפַאזעגנַא .ןײטשלרעּפ .א ,ווָאניבור קחצי 'ר ,יקסנול לקייח 'ר ,ןוש

 ,ךוב סעדעי ,רפס סעדעי טנעקעג קינייװנסיױא ףיוא ייז ןבָאה ,ןסיוו ןיא הרות

 ןיא עידעּפָאלקיצנע עקידנעייג ַא ןעוועג זיא יקסנול לקייח 'ר .טפירשטייצ עדעי

 טימ טריסערעטניא ךיז טָאה רעשרַאפ ַא ,רעביירש ַא ביוא .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ

 טַאהעג רע טָאה ,םעלבָארּפ ןכעלטפַאשנסיװ יצ ןשירַארעטיל זיא טשינ ןכלעוװ ַא

 טַאה קעטַאילביב-ןושַארטס רעד ןיא .ךיז ןדנעוו וצ ןיהּוװ ,סערדַא ןטוג ַא

 טלדנַאהַאב ןיא ןינע רעד ּוװ תורוקמ יד ,קרעװ יד טכוזעגּפַא דלַאב םיא ןעמ

 ןגעו םירפס עקיטכיו עקינייא ןבירשעגנַא טַאה יקסנול לקייח 'ר .ןרָאװעג

 .ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ענליוו

 םעד ןופ תולעּפתה רעייז ,קעטַאילביב רעד וצ רעכוזַאב יד ןופ גנּויצַאב יד

 סָאװ ,ןעגנוביירשנייא יד ןיא טקירדעגסיוא לָאמטּפָא ךיז טָאה ,רצוא ןקיטסיײיג

 ןבָאה סָאװ חור ישנא ,םינואג יד ןשיווצ ."בהזה רפס; ןיא ןזָאלרעביא ןגעלפ ייז

 ,"םייח ץפח לעב? רעד :ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןעגנוקרעמַאב ערעייז ןבירשעגניירַא

 בייל ,ווַאנבוד .ש ,ס"ומ עלעדנעמ ,קילַאיב .נ .ח ,ןייטשניבור ברה ,סענייר ברה

 ,לַאגַאש קרַאמ ,רואינש ןמלז ,הפי

 הפ יתייה 'ד תרזעב; :עצרוק ַא זיא "םייח ץפח לעב; ןופ גנוביירשנייא יד

 ."ןהכה ריאמ לארשי -- ו"ּפרת אריו השרּפ 'ג םוי

 ַא ןיא םירפסה לכיה רעדק :ןבירשעגניירַא טַאה ץבעי רעקירַאטסיה רעד

 רעדעי ,קלָאפ ןצנַאג םוצ טרעהעג ןיילַא ענליוו לייוו ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןינק

 טָאה ,ענליוו ןיא ןרַאװעג ןריובעג טשינ זיא רע בוא .רענליוו ַא טעמכ זיא דיי

 ,ארמג רענליו ַא ןופ טנרעלעג סנטסקינײװמַא רע טָאה ,טנרעלעג טרַאד רע

 1857--18320 ןרָאי יד ןיא) .ענליוו ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,רפס ַא ןופ

 .(.ר .מ םירפס 460 ןרָאװעג ןבעגעגסורַא ענליוו ןיא ןענייז

 טַאהעג טלַאװ ךיא ןעוש :סָאװ-טָא טנכייצרַאפ "בהזה רפס? ןיא טָאה ןויבצ

 "אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ? ייב תובא יקרּפ ןיא ךיא טלָאװ ,העד ַא

 ."הנליוב קלח םהל שי לארשי לכ- : ץַאז ַא ןבעגענוצ

 ּוז טרָא טייוצ ןייק ָאטשינ זיא סע? :ןבירשרַאפ טָאה רעלעקנוט רעד

 רעד ןיא יו ,המשנ יד ןקיווקרעד ,טסייג םעד ןשירפּפָא ױזַא ןענַאק לָאז ןעמ

 : ."ענליוו ןיא ,קעטַאילביב-ןושַארטס

 ןופ לרוג םעד טליײטעג קעטַאילביב-ןושַארטס יד טָאה המחלמ רעד תעב

 -סיַאדוי ןופ רָאסעּפַארּפ רענילרעב רעד .טּפַאשרעה רעשטייד רעד רעטנוא ןדִיי יד

 -דלָאג .י .א רערעל םעד ןוא יקצולירּפ חנ ןעגנּוװצעג טַאה דרַאהטוג ר"ד קיט

 ןענייז םירפס לייט ַא .ןדי-בתכ עקיטכיוו יד ןופ המישר ַא ןלעטשוצפיונוצ דימש

 טנערברַאפ ןענייז לייט רעטסערג רעד ןוא דנַאלשטייד ןייק ןרַאװעג טקישעגּפָא

 .עקייליוו ןיא ןרַאוװעג

 טנַאקעג טשינ טָאה ןושַארטס קחצי קעטַאילביב רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד

 -פיוא ךיז טָאה רע .ןדייז ןייז ןופ השורי רעקיטסייג רעד ןופ ןברוח םעד ןעזוצ

 .ןיליפת ענייז ןופ תועיצר יד ףיוא ןעגנַאהעג
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 ןוא ענלַײװ ןייק המחלמ רעד ךַאנ ןעמוקעג רעדורב ןיימ טימ ןיב ךיא ןעוו

 הירק רעד ןופ תורצוא-רוטלוק יד ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ןעזרעד ןבַאה רימ

 ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה סע םגה ,רעדיוש ַא טּפַאכעגמורַא זדנוא טָאה ,הנמאנ

 .ןשינעבעלרעביא עשיגַארט ערעדנַא

 ןוא גנירעה טלקיוועג ןעמ טָאה סעלַאה יד ןיא ןוא קרַאמ-שיפ ןפיוא

 .םישרדמ ןופ ןוא סארמג ןופ רעטעלב ןיא תורוחס ערעדנַא

 טימ ןעמַאװצ ןוא הליהק רעד ןופ רעדילגטימ יד טריזיליבָאמ ןבַאה רימ

 ןופ ןזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ סָאד ןזיילוצסיוא טָאטש רעד רעביא קעװַא ייז

 ןיא טריפעג ןוא קעז ןיא טקַאּפעג רימ ןבָאה עטעװעטַארעג סָאד .שדוק ירפס יד

 ןופ ןּפָארט ַא יװ ןעוועג רעבָא זיא סָאד .סַאג ענלַאװַאז ףיוא הליהק רעד ןופ ןינב

 .רָאװעג טעטכינרַאפ זיא סע סָאװ ,םעלַא םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,םי

 ןופ ןדי-בתכ ןוא םירפס טימ סנטסַאק ןעמ טָאה רעטעּפש םישדח רַאּפ ַא

 ןות לייט ַא .טרופקנַארפ ןיא ייזומ ַא ןיא ןענופעגּפַא קעטָאילביב-ןושַארטס רעד

 ןשִיערבעה ןופ קעטַאילביב רעד ןיא םילשורי ןייק טריפעגרעביא ןעמ טַאה ייז
 "טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידִיי, ןיא קרַאי-וינ ןייק לייט ַא ,טעטיסרעווינוא

 .4 רעמונ סַאג-ןושַארטס ףיוא ,ייזומ ןשדִיי רענליוו ןיא לייט ַא ןוא

 -גנַאנרעל ייוצ עקאבולג ןיא טריזינַאג
 -לטימ ַא ןוא ידוסי רפס-תיב :ןטלַאטש
 -נוא רעשיאערבעה ןוא רעשידיי טימ לוש
 םעד טריטקַאדער .ךַארּפש-סטכיררעט
 :רַאפ ,"ןבעל רעקַאבולג , , טַאלבנכַאװ
 -ייצ רענליוו ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 .סעבַאגסיוא עשיגַאגַאדעּפ ןוא ןעגנוט

 -ונעג 1944 ןיא גנואיײרפַאב רעד ךָאנ
 ןברוח ןגעוו עיצַאטנעמוקַאד ןעלמַאז ןעמ
 ויא טעברַאעג 1946 ןופ .עטיל ןוא ענליוו
 ויא עיסימָאק רעשירַאטסיה רעשידיי רעד
 -ער רעשזדָאל רעד וצ טרעהעג ,שזדָאל
 -טימ ,י'ירעטעלב רענליוו יד ,, ןופ עיצקַאד
 .ןבעל עיינ סָאד  ןופ רעטעברַא

 ןטימ ןעמַאזוצ) ךוב ַא ןבעגעגסױרַא
 -כש ןוא עקאבולג ןברוח ןגעוו (רעדורב
 ןענישרעד זיא ךוב סָאד :טעטש עקידתונ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,עניטנעגרַא ןיא
 .שטיווַָאקסוס .ש ןופ

/ 

 ,ןימאלאוו ןיא ןריובעג ,קאיאר לַאכימ
 טכַארברַאפ טײהדניק יד ,עשרַאו ייב
 -ישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,דנַאלסור ןיא
 טקידנעעג ,עיזַאנמיג ַא ךיוא טכוזַאב ,הב
 -רָאד) וועירוי ןיא טעטלוקַאפ ןשידירוי
 ןיא גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ .(טָאּפ
 -רֶא יבצ רעדורב ןטימ ןעמַאזוצ ,ענליוו

 -ַאב וװ ,זירַאּפ ןיא -- 1949 ףוס טניז
 -ידיי עיינ ַא ןריזינַאגרָא ןיא ךיז טקילײט
 לארשי ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ,הלהק עש
 הלהק יד ןקיניײארַאפ ןכַאנ .ל'ז ןיקיורפעי
 -עג עשידיי ןופ עיצַארעדעפ רעד טימ
 -רוטלוק ןופ רַאטערקעס --  ןטּפַאשלעז
 -ַאילביב רעד ןופ רעטייל ןוא עיסימָאק
 -גנוא , ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ .קעט
 .ו"אא "םויק רעז
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 םייס ןשירעבעגבעועג ןיא םיוכנירג קחצ

(1919 -- 1921) 

 םוטנד" ןשיליפ ןופ שפעה עלאטאיצאנ ראפ ףמאק רשװ

 ןופ רעטלע ןיא ,לאומש ןג ץוביק ןיא זיא 1970 רעבמעטּפעפ ןט-16 םעד
 .םיובנירג קחצי ןברַאטשעג רַאי 1

 טָאה ,1970 יַאמ ןט-20 ןופ עטַאד יד טגָארט רעכלעוו ,רימ וצ ווירב א ןיא
 -רעטניה יד וצ ןעגנורעלקפיוא עכעלטע טקישטגרעביא ךַאנ םיובנירג קחצי רימ
 ןשילױּפ ןיא (ייזיירק רעשידיי,) "ַאלַאקק ןשידִיי ןופ קימילַאּפ רעד ןיא ןסילוק
 .ןגַארּפנָא עניימ ףיוא רעפטנע ןַא ןעוועג זיא סָאד .םייס

 געט ענייז ןופ ףוס ןזיב זַא ,ףױרעד זייװַאב ַא ךיוא זיא ווירב רעד
 -רַאפ רעכעלטינשכרוד טשינ ןייז ןוא ןורכז רעד טנידעג טוג ןעמיובנירג טַאה
 .דנַאטש

 ןוֿפ קנעדנַא ןרַאפ גנורערַאפ ןופ קורדפיוא ןַא ןייז טעברַא עקיזָאד יד לָאז
 ןשידַיי ןופ טכער יד רַאפ רעפמעק םענעבעגעגרעביא ןוא רעקיטילַאּפ ןטכַאנַאב
 .ןלױּפ ןקידהמחלמ-ןשיווצ ןיא בושי

 הכולמ רעשילױּפ רעד ןופ טרובעגרעדיוו

 םוטנדִיי עשיליוּפ סָאד זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ

 רעד ןופ ןוחצנ ןכָאנ .ןעמעלבָארּפ עשיטילַאּפ עטסנרע רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג

 עשידִיי-יטנַא יד ןרָאװעג ןפַאשעגּפָא ןענעז עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע

 ןט-22 ןופ טערקעד רעד .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טעטכילפרַאפ ןבָאה סָאװ ןצעזעג

 -עגמורַא ךיוא לעמרַאפ טָאה ,ןדִיי ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעד ןגעוו ,1917 ץרעמ

 -קַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,טפַאשרעה רעשיסור רעטנוא ןטנגעג עשיליוּפ יד ןעמונ

 סע ווו (ךיירטסע ךיוא זייוולייט) דנַאלשטיײד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג שיט

 ןדִיי רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג יד ןעוועג טרימַאלקַארּפ טַאהעג רעירפ ןיוש זיא

 סעיכרַאנַאמ עסיורג יירד יד ןופ תוברוח יד ףױא ןעװ טייצ רעד ןיא

 ןַאד זיב ,רעקלעפ ליפ ןוא ,תוכולמ עקיגנעהּפַאמוא ,עיינ ןענַאטשטנַא ןענעז

 עשידִיי יד ךיא טָאה ,ןבעל יירפ ַא וצ טקעװעג ךיז ןבָאה ,עטקירדרעטנוא

 -ַארַאלקעד עטסוּפ טימ לרוג ריא ןדניברַאפ רעמ טלַאװעג טשינ גנורעקלעפַאב

 עגַארפ-ןדִיי יד זַא ,ןטלַאהעג ןוא ,גנוקיטכערַאבכיײלג ,טייהיירפ ןגעוו סעיצ

 ןיא !זירַאּפ ןיא ץנערעפנַאק-םולש רעד ןופ םורָאפ ןפיוא ןרעוו טכַארבעג ףרַאד

 עשידִיי טייהרעמ יד טָאה ןעמָארטש-סטייהיירפ עקיטלַאמעד יד טימ גנַאלקנייא

 -לוק ,רעלַאנַאיצַאנ ןופ טַאלוטסַאּפ םעד טקורעגסױרַא עּפָאריײא-חרזמ ןופ רעריפ

 .עימַאנַאטױא רעזעיגילער ןוא רעלערוט

 -עג עגַארפ-ןדִיי יד זיא הכולמ רעשילױוּפ רעקידנבעלפיוארעדיוו רעד ןיא
 -עקלעּפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ לייט רעטסערג רעד .ערעווש לעיצעּפס ַא ןעוו
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 -גוריגער יד ךרוד זיא ברעמ ןפיוא .טמיטשעג שיטימעסיטנַא ןעוועג זיא גנור

 טפַאשרעייטשרַאפ עשיליוּפ עלעיציפָא סלַא עיצילַאָאק רעשירעגיז רעד ןופ ןעג

 ןכלעוו ןופ ץיּפש ןיא טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעשילוּפ רעד ןרַאװעג טנעקרענַא

 -עסיטנַא ןשיליוּפ ןופ רעקיטערָאעט רעד ,יקסװַאמד ןַאמַאר ןענַאטשעג זיא סע

 -נע יד -- טייצ רענעי וצ ײטרַאּפ רעטסקרַאטש רעד ןופ רעריפ רעד ,םזיטימ

 עיצַאוטיס רעקיזַאד רעד ןופ קילבנָא ןיא .(;ַאיצַארקַאמעד ַאװָאדַארַאג;) עיצעד

 .ןגרָאז עטסנרע ןפורעגסיורַא ןדִיי עשיליוּפ יד ןופ לרוג רעקידרעטייוו רעד טַאה

 עשילוּפ יד ףיוא טָאה ןטכַאמ-עיצַאּפוקַא יד ןופ ךיז ןלַאפרעדנַאנַאפ ןכַאנ

 *רַאפ ןסקַאװעג ןענעז ןגער ַא ךָאנ ןעמַאװש יוװ ױזַא .עיכרַאנַא טשרעהעג ןטיבעג
 .טפמעקַאב קיטייזנגעק ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעטנעצ-טכַאמ עלַאקַאל ענעדיש

 -נַא עלַאקַאל ןוא ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ עשיטילַאּפ עפיט ןופ קילבנַא ןיא

 -לעוו ,טעטירַאטױא ןטנעקרענַא ןַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג קיטיונ זיא ןעמזינָאגַאט
 -ירעווש יד ןרעדלימ וצ ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא שטַאכ דנַאטש ןיא ןייז לָאז רעכ

 .ןצנעדנעט עכעלצעזנגעק יד ןוא ןטייק

 רעד ףיוא זיא רעכלעוו ,יקסדוסדליּפ ףעזוי טליפרעד טָאה לָאר עקיזָאד יד

 ןוא הסיפת רעשטייד רעד ןופ ןרָאװעג טײרפַאב טַאר-ןטנעגער ןופ גנורעדַאפ

 -ילַאּפ ענעדישרַאפ .עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא 1918 רעבמעווַאנ ןט-11 םעד זיא

 עלַא ןדנוברַאפ ןיקסדוסליּפ ןופ ןָאזרעּפ רעד טימ ןבָאה ןעגנוריּפורג עשיט

 ןעזעג םיא ןיא ןבָאה ןליוּפ ןופ ןזיירק עקניל יד . ןעגנונעּפַאה ערעייז

 רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו רעוט ןשיטילַאּפ ַא

 רעד ,טַאט ןופ שטנעמ רעד ןעװעג רע ןזיא ןסַאמ-סקלָאפ יד רַאפ .גנוגעװַאב

 טימ ןעמַאזצ ,רעדיוו ןזיירק עוויטַאװרעסנַאק יד .ןענַאיגעל יד ןופ רעפעש

 סָאװ שטנעמ רעקיצנייא רעד ןיא רע זַא ןטלַאהעג ןבָאה טַאר-ךטנעגער םעד

 -ַאװער עקידנסקַאװ ץלַא יד ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז ךיירגלַאפרעד דנַאטשמוא זיא

 -רַאפ קרַאטש ןענעז סרעטנעצ עשיטילַאּפ עשידִיי יד ךיוא .ןצנעדנעט ערענַאיצול

 עוויטַאטירַאטױא ןַא ןעמוקפיוא רעכיג סָאװ לָאזס זַא ןעועג טריסערעטניא

 דנַאטשוצ םעד טליפעגּפַא סנטסנייממוצ טַאה גנורעקלעפַאב עשידַיי יד .טכַאמ

 רעד ןיא לָאר עניילק ןייק טשינ .דנַאל ןיא טשרעהעג טָאה עכלעוו ,עיכרַאנַא ןופ

 -עג טנַאקַאב זיא יקסדוסליּפ סָאװ טקַאפ רעד טליּפשעג טָאה גנולעטש רעקיזָאד

 .עיצעדנע רעד ןופ רענגעק רעשיטילַאּפ רעטנעװקעסנַאק סלַא ןעוו

 רעד ןופ טעטימַאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1918 רעבמעווָאנ ןט-11 םעד ןיוש

 -גַאמ ןופ םענעמוקעג טשרָאקָא םוצ ןדנַאװעג ךיז עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ

 עויטַאטנעזערּפער ַא ןעמענפיוא לָאז רע עטיב ַא טימ ,יקסדוסליּפ ףעזוי גרובעד

 -לעזעג רעשידִיי רעד ןופ גנולעטש יד ןדײרוצמורַא ידכ עיצַאגעלעד עשידִיי
 ןרילומרָאפ וצ ןוא טייקשהכולמ רעשילוּפ ןופ טרובעגרעדיוו םוצ טײקכעלטּפַאש

 .ןעגנורעדַאפ עריא

 ןופ םעלבָארּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג ןינע םעד סיוא טזייוו טַאה יקסדוסדליּפ

 רע סָאװ טקַאפ רעד זיא ףיורעד גנוקיטעטשַאב ַא .טייקיטכיוו רעקיגנַארטשרע

 רעבמעװַאנ ןט-12 םעד ףיוא ץַאלַאּפ-גרעבנענַארק ןיא ,ךיז וצ ןטעברַאפ טָאה

 ןענעקַאב וצ קיטײזלַאפ ליצ ןטימ ןטסיקלָאפ ןוא ןטסינויצ ןופ עיצַאגעלעד ַא

 ."גנוריגער עשיליוּפ ַא ןפַאש ןופ םעלבָארּפ םעד ףיױא קילב רעיײז טימ ךיז

 ,העש עבלַאה ַא ןוא ייוצ טרעידעג טָאה גנוטַארַאב עקיזַאד יד
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 -ויצ רעד ןופ טעטימַאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרַאפ סלַא ,םיובנירג קחצי

 -רעביא עיצַאגעלעד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה ,ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינ

 יד ר ןכַארטשעגרעטנוא זיא סע רעכלעוו ןיא ,עיצַארַאלקעד ַא טנעיילעג

 שרעה ןופ טַאטלוזער סלַא ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ עגַאל ערעװש

 זיא עיצַארַאלקעד רעד ןיא .טַאקיַאב ןשימַאנַאקע ןוא םזיטימעסיטנַא ןקיד

 וצ גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ןופ טייקטיירג יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא

 -רַאפ םייב ןוא טייקשהכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ יובפיוארעדיוו םייב טעברַאטימ

 יד טקירדעגסיוא ךיוא טָאה יז .גנונעדרַא עשיטַארקַאמעד יד ריא ןיא ןקיטסעפ

 ,גנוריגער רעד רַאפ ןוא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןיקסדוסליּפ רַאפ גנוציטשרעטנוא עלופ

 ןפַאש וצ טיירג זיא רע עכלעוו

 :ןטַאלוטסַאּפ עטערקנַאק עקידנגלַאפ ןטלַאהטנַא טָאה עיצַארַאלקעד יד

 תוליהק עשידִיי עקידנרינַאיצקנופ-שיטַארקַאמעד ןופ םעטסיס ַא ןריפנייא

 עשידִיי שיפיצעּפס עלַא ןעניפעג ךיז ןפרַאד סע ץנעטעּפמָאק סנעמעוו ןיא

 טול ןרעוו טלייוועג ןפרַאד תוליהק עקיזָאד יד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד .םינינע

 ןענַאק לָאז יידיא עקיזַאד יד ידכ .םעטסיס-לַאװ ןקיטקנוּפ-ףניפ ןשיטַארקַאמעד ַא

 -ַארקַאמעד ןופ ךמס ןפיוא ךיוא ,ןרעוװ ןפורעגפיונוצ ףרַאד ןרעו טכעלקריוורַאפ

 טעװ רָאפנעמַאזוצ רעקיזַאד רעד .טַאר רעלַאנָאיצַאנ רעשידַיי רעד ,ןלַאװ עשיט

 סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעשידִיי ךעלרעניא ןַא ןופ טקעיַארּפ ַא ןטעברַאסיױא ןפרַאד

 רעשהכולמ ןײמעגלַא רעד ןקיטעטשַאב םוצ ןרעוו טגיילעגרַאפ ןפרַאד טעװ

 זיא עיצַארַאלקעד רעקיזָאד רעד ןיא .(םייס רעשירעבעגצעזעג) עטנַאוטיטסנַאק

 -ַאטערקעס-סטַאטש ַא ןפַאש ןופ טַאלוטסַאּפ רעד ןרָאװעג טקורעגסױרַא ךיוא

 רעד טעברַאעגטימ טלַאװ סע ןכלעוו טימ םינינע עלַאנָאיצַאנ עשידִיי רַאפ טַאיר

 -רַאפ ןײרַא ןטלָאװ סע ןכלעוו ןיא טַאר רעלַאנַאיצַאנ רעשידִיי רעקילייװטיײצ
 -סיוא טלַאװ טַאר ןקיזָאד ןופ סעזערּפ רעד .ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפ יד ןופ רעייטש

 .רַאטערקעס-סטַאטש ַא ןופ סעיצקנופ יד טריפעג

 -סָאּפ עקידתודוסי ןטלַאהטנַא עיצַארַאלקעד עקיזַאד יד טָאה ןעעז רימ יו

 ַא ןעוועג זיא ןוא עימָאנַאטױא רעכעלנעזרעּפ-לַאנַאיצַאנ ךייש סָאװ ,ןטַאלוט

 זיא עכלעוו ,סעיצַאנ ןופ גנומיטשַאבטסבלעז ןגעוו גנוזַאל ןופ גנַאלקּפָא רעטלוב

 .םולש ןקידנעמוק ןופ ןעיידיא עלַאטנַאמעדנופ יד ןופ ענייא ןעוועג טייצ רענעי וצ

 עלַאנַאיצַאנ יד יבגל ןרָאװעג טדנעװעגנַא ךיוא זיא ּפיצנירּפ רעקיזַאד רעד

 טרינימָאד טָאה ןטַאר עלַאנַאיצַאנ עשידִיי ןפַאש וצ ץנעדנעט יד ןוא ןטייהרעדנימ

 .עּפַארײא-חרזמ ןוא -לטימ ןופ תוכולמ ענענַאטשטנַא-יינ עלַא ןיא טעמכ

 -רַאפ וצ טגַאזעגוצ ןוא עיצַארַאלקעד יד טרעהעגסיוא טָאה יקסדוסדליּפ
 -עגוצ ךיוא טָאה רע .טייקטסנרע רעלופ טימ ןטַאלוטסַאּפ עריא רעביא ךיז ןטכַארט
 .םזיטימעסיטנַא ןטעילוהעצ ןגעק טירש עקידנרידיצעד ןעמענוצנַא טגַאז

 םורַא ױזַא ןבַאה (יקסדוסליּפ) "קינלעשטַאנק ןטימ ןטקַאטנַאק עטשרע יד

 -טּפיױה ,סרעסעב ףיוא ןעגנונעּפָאה עטסנרע רעריפ עשידִיי יד ייב טקעוװעגפיוא

 עכלעוו ,ץיּפש ןיא ןיקסװעשטַארַאמ טימ גנוריגער רעיינ רעד ןיא זַא ךעלכַאז
 יד ןופ רעייטשרַאפ ןעגנַאגעגניײרַא ןענייז ,ןיקסדוסליּפ ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 .ןעײטרַאּפ-רעטנעצ ןוא עקניל

 ףוצרּפ ןתמא ןגעוו ןובשח ןייק ןבעגעגּפָא טשינ ךַאד ךיז טַאה רענייק

 זיא רע ,טימעסיטנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא יקסדוסליּפ .ןַאמ-הכולמ ןקיזָאד ןופ
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 ַא ךרוד לָאז רע זַא רעליּפש רעשיטילַאּפ רעטריניפַאר ץנַאג ַא ןעוועג רעבַא

 םוהת םעד ןפיטרַאפ ןלעו ןדִיי יד ןופ טייז רעד ףיוא ךיז ןרישזַאגנַא ןקרַאטש וצ

 .סטכער ןופ ןעײטרַאּפ עקיטכעמ יד ןופ טלייטעג םיא טָאה רעכלעוו

 יד ןיא ןעמ ןיא גנוריגער רעד ןופ ןסולשַאב יד ףיוא קידנטרַאװ טשינ

 םענעגייא ןַא ןופ עיצַאזילַאער רעד וצ ןטערטעגוצ ןזיירק עשיטילַאּפ עשידִיי

 עשרַאװ ןיא ןענעז 1918 רעבמעצעד ןט-20 ןוא ןט-26 םעד ןשיוװצ :סַארגַארּפ
 ןיא ,"ץנערעפנָאק-רָאפ רעשידי רעד ןופ ןעגנוטַארַאב יד ןעמוקעגרָאפ

 -טעטש ןוא טעטש 144 ןופ ןטַאגעלעד 498 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה סע רעכלעוו

 -לוק ,ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפ טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד עקיזָאד יד .ךעל

 יד ןיא סעיצקַארפ עשידִַיי ,סעיצַאזינַאגרַא עלענַאיסעּפָארּפ ,סעיצַאזינַאגרַא-רוט

 -רַא ןופ ןעמָאנ ןיא .םינבר יד ךיוא ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק ,ןטַאר-טָאטש

 טרעלקרעד ןוא ,םיובנירג קחצי טנפעעג ץנערעפנָאק יד טָאה טעטימַָאק-ריזינַאג

 ןוא םוטנדִיי ןשילוּפ ןופ לייט רעטריזינַאגרָא רעד לײטנַא טמענ ריא ןיא זַא

 רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרעוװ ףרַאד עכלעוו ,שינעעשעג שירָאטסיה ַא זיא יז זַא

 יד -- םוטנדִיי ןשילױוּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלַאנַאיצַאנ רעקידרעטעּפש רעד

 ןסַאמ עשידִיי יד ןופ ןליוו םעד ןקירדסיוא ןפרַאד טעװ עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא

 : ןסולשַאב עקידנגלַאפ ןעמונעגנַא טָאה ץנערעפנָאק יד

 רעכלעוו ,סערגנָאק ןלַאנַאיצַאנ ַא ,1919 ץרעמ זיב סנטסעטעּפש ,ןפור (1

 ןפרַאד סערגנָאק םוצ רעייטשרַאפ יד .ןדִי עשיליוּפ עלַא ןריטנעזערּפער לָאז

 ,לנערעּפנַאק-רַאפ רעד ךרוד ןרעוװ טלייוװעג

 -טסבלעז רעשידִיי ןופ םרָאפ רעד ןגעוו ןעמיטשַאב טעוװ סערגנַאק רעד (2

 ןעמעלבַארּפ עזעיגילער ןגעוו ךיוא יװ ,גנוטלַאװרַאפ

 טלעוו רעד ןיא ןדִיי יד ןופ עגַאל יד ןטכַארטַאב טעװ סערגנַאק רעד 3

 .עניטסעלַאּפ ןיא םייה עלַאנַאיצַאנ עשידִיי ַא ןפַאש ןופ םעלבַארּפ ןטימ תוכייש ןיא

 ץנערעפנַאק יד טָאה סערגנַאק רעקיזָאד רעד ןרעװ ןפורעג טעװ סע זיב

 -ַאד ןיא .טַאר-לַאנַאיצַאנ ןשידִיי ןקיליײוװטיײצ ,ןקינַאזרעּפ 40 ַא ןבילקעגסיוא

 ןלייט עסיוועג ,ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ עלַא ןעוועג ןטערטרַאפ ןענעז טַאר ןקיז

 רעד .סעיצַאזינַאגרָא-סטּפַאשטריװ ןוא -רוטלוק ךיוא יוװ עיסקָאדַאטרַא רעד ןופ

 ןופ לײט רעסיורג ַא ךיוא יװ ,רעגַאל רעשיטסינויצ טשינ רעקניל רעצנַאג

 -ַאנ ןשידִיי ןקיליײוװטייצ, םוצ וויטַאגענ ןגױצַאב ךיז טָאה עיסקַאדָאטרַא רעד

 -ערּפ ןיא .טײדַאב ןשיטילַאּפ ןייז טכַאװשעגּפָא טָאה סע סָאװ ?טַאר-לַאנַאיצ

 לשעה ,םיובנירג קחצי :ןײרַא ערעדנַא ןשיװצ ןענעז .ר .נ .יי .צ ןופ םוידיו
 .יקסװעשילדָאּפ .א ןוא ןייטשברַאפ

 עשיטילַאּפ עקיטכיוו ןעמוקעגרָאפ דנַאל ןיא ןענעז טייצנשיווצ רעד ןיא

 ןופ עגַאל רעד ףיוא סולפנייא ןטסנרע ןַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןשינעעשעג

 טוובכעג .תוווש .עטכעד יד ןבאה 1919 ראונאי ןט- םעד .ןה7* יד

 -טּפױוה טעטכירעג ןעוועג ןיא סָאד .שינערעקרעביא - הכולמ ַא ןריפוצכרוד

 ןעגנולעג טשינ ןיא שטוּפ רעד .גנוריגער רעד ןוא ןיקסדוסליּפ ןגעק ךעלכַאז

 רעגַאל ןטכער ןטימ גנורעטנענרעד ַא טכוזעג טָאה רעכלעוו ,יקסדוסליּפ רעבָא

 -עדנע עכעלטנורג ןריפוצכרוד ידכ טייהנגעלעג עקיזָאד יד טצונעגסיוא טָאה

 -גיא ןרָאװעג טמיטשַאב ןיא גנוריגער רעיינ רעד ןופ רעימערּפ סלַא .ןעגנור

 טנעַאנ ןעוועג שיטילַאּפ זיא רעכלעוו ,רעקיזומ רעטסּוװַאב ַא ,יקסווערעדַאּפ יצַאנ
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 טרעהעג טַאה גנוריגער רעיינ רעד ןופ טירט עטשרע יד וצ .רעגַאל ןטכער םוצ

 .1919 רַאונַאי ןט-26 םעד ףיוא עטנַאוטיטסנַאק רעד וצ ןלַאװ יד ןעמיטשַאב סָאד

 טלעטשעג ךיילג טַאר-לַאנַאיצַאנ רעשידִיי רעקילייװטיײצ רעד זיא טימרעד
 טמיטשַאב טָאה טַאר רעד .עינַאּפמַאק רעשיטילַאּפ רעקיטכיוו ַא רַאפ ןרָאװעג

 -עּפַא קיטייצכיילג ןוא ןזײרק-לַאװ עלַא ןיא סעטסיל ענעגייא ןלעטשוצסױרַא

 -רעסיוא ןריטסעפינַאמ לָאז יז ןַא ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידַיי רעד וצ טריל

 ןרעװ טזיילעג ןלָאז ןצַאזנגעק עשַייטרַאּפ עלַא זַא ןוא טייקינייא ריא ךעל

 טכַארבעג טשינ טָאה ףור רעקיזָאד רעד .טּפַאשלעזעג רעשידִיי רעד בלַאהרעניא

 רעד ןוא ןויצ-ילעוּפ ,ןטסיקלַאפ ,ןסקַאדָאטרָא יד .ןטַאטלוער עקירעהעג יד

 -ילּפשעצ עשַיײטרַאּפ ָא-טָא יד .סעטסיל ענעגייא טלעטשעגסױרַא ןבָאה דנוב

 סָאװ ,עיצַאנידרַא-לַאװ ענעטינשעגוצ "קירעהעג? יװ יד ךיוא יװ ,טייקטרעט
 -ָאעג-לַאװ עקיטסניג טשינ ַא ןפַאשעג ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ טָאה

 -ערּפער עשידִַיי עקירעהעג ַא ןעמוקַאב סָאד טרעװשַאב עקַאט ןבָאה ,עירטעמ

 .םייס ןיא ץנַאטנעז

 -ַארּפ 3 יו רעמ טשינ ןלַאפעגוצ זיא ןעמיטש עשידִיי טנעצָארּפ 11 ףיוא
 -עד 11 םייס ןיא ןײרַא ןענייז סעטסיל-לַאװ עשידיי יד ןופ .ןטַאדנַאמ טנעצ

 -ַאיצַאנ ןשידַיי ןלַארטנעצ םעד טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ 6 ייז ןשיװצ .ןטַאטוּפ
 .טַאר-לַאנ

 רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ עטסערג יד זַא ןזיװַאב רעבָא ןבָאה ןלַאװ יד

 -רַאּפ עשידִיי עלַא :ןעגנובערטש עלַאנַאיצַאנ יד רעטנוא טציטש גנורעקלעפַאב

 -ַאנ סלַא ןדִיי יד ןענעקרענָא רַאפ ןעוועג ןענייז ,ןרָאטַאלימיסַא יד ץוח ַא ןעייט

 לָאר יד ןצענערגַאב ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה ןוא טייהרעדנימ עלַאנַאיצ

 .טפַאשניימעג רעזעיגילער רערעדנוזַאב ַא וצ זיולב בושי ןשידיי ןטריזינַאגרַא ןופ

 ןופ םעלבַארּפ ןטימ לייו ,טיירטש רעלעמרַאפ ַא זיולב ןעוװעג טשינ זיא סָאד

 יד ןעוועג ןדנוברַאפ זיא טײקרעדנוזַאב עלַאנַאיצַאנ עשידִיי יד ןענעקרענַא

 -סױרַא ריא ןופ ןענעז עכלעוו ןצנעװקעסנַאק עלַא טימ עימַאנַאטױא ןופ עגַארפ

 .ןעגנורדעג

 ףיוא ןפַארטעגנַא ןדִיי יד ךיז ןבָאה עגַארפ רעקידתודוסי רעקיזַאד רעד ןיא

 שיטסירעטקַארַאכ .ןעײטרַאּפ עשילױוּפ עלַא דצמ דנַאטשרעדיװ ןטנשקערַאפ ַא

 ןיא טָאה (.ס .ּפ .ּפ) ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד סָאװ טקַאפ רעד זיא
 ןעײטרַאּפ עטכער יד יװ תונשקע רעמ ןזיװעגסױרַא עגַארפ רעקיזָאד רעד

 עטנַאמרעד יד ןגעק םייס ןיא ןטערטעגסױרַא רעטעּפש זיא .ס .ּפ .ּפ יד

 -סױרַא יז טָאה ןגַארפ עקיזַאד יד ןיא ןטנערעפער סלַא ןוא ןטַאלוטסַאּפ עשידִיי

 עקיזָאד יד .(דנַאמַאיד ,ןַאמרעביל) םַאטשּפַא ןשידִיי ןופ ןטַאטוּפעד טלעטשעג

 -ַאטױא ןגעוו ןעגנוזַאל יד :יװ ןטנעמוגרַא טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ןטַאטוּפעד

 -רַאפ םוצ ןקריווטימ ןלעװ ייז ןוא רעטקַארַאכ ןשיטסילַאנַאיצַאנ ַא ןבָאה עימַאנ
 -רַא עינ ןיק ןעוװעג טשינ ןענעז סָאד .םזיטַארַאּפעס ןשידי םעד ןפיט

 עכלעוו ,.ס .ּפ .ּפ ןופ עיניל עטנַאקַאב טוג ,עטלַא יד ןעוועג זיא סָאד ,ןטנעמוג

 ןעגנוזייונַא ןוא ןסולשַאב יד וצ ךורּפשרעדיװ ןטלוב ןיא ןעוועג שיטקַאפ זיא

 סלַא "דנובק םעד ןרינימילע וצ ןעוועג זיא ליצ רעד .לַאנָאיצַאנרעטניא ןט-2 ןופ

 ןליױּפ ןופ גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא טנערוקנַאק

 -סילַאיצַאס ַא :עגַאל רעלַאסקַאדַארַאּפ ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא םורַא ױזַא

 ןייק טנעקרענַא טשינ טָאה יקסװעשטַארַאמ ןופ גנוריגער-םירעוּפ ןוא -עשיט
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 -וצנַא ידכ ץלַא ןַאטעג טָאה ןוא ןדִיי יד ןופ טפַאשרעייטשרָאפ עשיטילָאּפ םוש

 -ער עיינ יד .עימָאנַאטױא רעזעיגילער ןופ םרָאפ יד בושי ןשידִַיי םעד ןפרַאװ
 יז ןוא עיניל רעקיזָאד רעד ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה יקסװערעדַאּפ ןופ גנוריג

 -רעװ רעד רַאפ געט יירד ןצנַאג ןיא ,1919 רַאורבעפ ןט-7 םעד :טרַוניטנָאק

 רעכלעוו ,טערקעד-הכולמ ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןיא ,םייס ןופ גנונעפע
 -עג זיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא עכעלרעניא ןַא בושי ןשידיי םעד ןפרָאװעגנָא טָאה

 רעד ךיז טָאה םורַא ױזַא .סעדניימעג עזעיגילער עלַאקַאל ףיוא טריזַאב ןעוו

 .לַאפכרוד ןלופ ַא טימ טקידנערַאפ טכער עשידִיי רַאפ ףמַאק ןיא ּפַאטע רעטשרע

 ַא ףיוא ןרַאװעג טקורעגרעביא רעבָא זיא הלּפמ עשיטילַאּפ עקיזָאד יד
 -לעוו ,ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאװכ רעכעלרעפעג רעד ןופ קילבנָא ןיא ןַאלּפ ןקידרעטייוו

 ןצנַאג ןרעביא ןסָאגעצ ,הכולמ עשיליוּפ יד ןענַאטשטנַא רָאנ זיא'ס יו ךיז טָאה עכ

 קסניּפ ,ןילבול ,ץלעיק ,עקָארק ,ווָאװל ןיא ןעוועג זיא ןטסכעלרעפעג םוצ .דנַאל

 לָאר-טּפיױה יד .עיצילַאג ןופ םיבושי ןוא טעטש ערעדנַא רעקילדנעצ ןיא ןוא

 -רעטילימ יד ךעלכַאזטּפױה ,רעטילימ סָאד טליּפשעג טָאה ןעמָארגַאּפ יד ןיא

 ךיוא יו (ַאקסלָאּפ ָאקלעיװ) ןלױוּפ-סיורג ןופ טמַאטשעג ןבָאה עכלעוו ,ןלייט

 עקרַאטש ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןשיװצ סעקישטרעלַאה ענעפורעג ױזַא יד

 .ןסולפנייא עשיקעדנע
 ּצ

 יד זיא ץנערעפנָאק-םולש רעקידנרעטנענרעד ךיז רעד ןופ קילבנָא ןיא

 ןרעװש םעד ןרעדניל וצ ןעוװעג טריסערעטניארַאפ יקסוװערעדַאּפ ןופ גנוריגער

 ןגעלפ סָאװ תועידי יד טלעװ רעד ןיא טכַאמעג ןבָאה סע ןכלעוו ,קורדנייא

 -ָאּפ יד ןגעק טירש עשיגרענע ןעמענרעטנוא וצ טָאטשנָא .ןלוּפ ןופ ןעמוקנַא

 טָאה ,רעטילימ ןכרוד עטריפעגכרוד ןטקַא-טלַאװג יד ןגעק ןוא סעקישטשמַארג

 -ילּפָא ןופ דָאטעמ ןטימ ןצונַאב ךיז טלַאװעג רעסעב גנוריגער עשיליוּפ יד

 עשיליוּפ יד ךיוא יו ,ןרוטנעגַא-עסערּפ עשיליוּפ יד .ןטקַאפ עטלוב ןענעק

 -ופ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבַאה ,דנַאלסױא ןיא ןטפַאשרעייטשרַָאפ עשיטַאמָאלּפיד

 רעד ןיא ןעגנוטייצ עטסנעדישרַאפ יד וצ תועידי עזעיצנעדנעט ןקישרעדנַאנ

 (ךַאברעיוא) קַאבָא ןַאפעטס טסילַאנרושז רעשידִיי-שיזיוצנַארפ רעד טָאה ױזַא .טלעוו

 ,זירַאּפ ןיא עדַאסַאבמַא רעשיליוּפ רעד ןופ טסניד ןיא ןעוועג שיטקַאפ זיא רעכלעוו

 ענעבילקעגוצ-זעיצנעדנעט טימ טָאה רע רעכלעוו ןיא רושָארב ַא טכעלטנפערַאפ

 טיג סע עכלעוו ןעמַארגָאּפ ןגעו תועידי יד זַא ,ןזיועגפיוא ןלַאירעטַאמ

 -יליוּפ-יטנַא ןופ ןליצ יד ןעניד ייז ןוא עשלַאפ ןענעז עסערּפ עשידִיי יד רעביא

 .עדנַאגַאּפָארּפ רעש

 ןשילױוּפ םעניא עיצקַארּפ עשידִיי יד טָאה עיצַאוטיס רעקיזַאד רעד ןיא

 רעד .עבַאגפיוא עקיטכיוו רָאג זיב ַא ןליפרעד וצ טַאהעג םייס ןשירעבעגצעזעג

 -ידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק ןופ םורָאפ-טּפיױה רעד ןרָאװעג זיא םייס
 ןשילױּפ ןיא עיצקַארפ רעשידי רעד ףיוא ,רעמ ךָאנ .גנורעקלעפַאב רעש

 -עגרעביא וליפא ןיא סָאװ עבַאגפיוא ןַא ןלַאפעג זיא םייס ןשירעבעגצעזעג

 -קַאפ ןיא עיצקַארפ עשידִיי יד .ןסערעטניא עשידִיי זיולב ןופ ןעמַאר יד ןטירש

 .ןטייהנייא עלַאנַאיצַאנ יד ןופ ןרעייטשרָאפ עקיצנייא יד ןעוועג שיט

 רענעריובעגרעדיוװ ,רעיינ רעד ןיא סָאװ טקַאפ רעד ןיא שיטסירעטקַארַאכ

 -נָא רעגריב טנעצַארּפ 235 טבעלעג ןבָאה סע רעכלעװ ןיא הכולמ רעשילױּפ

 -עג םייס ןשירעבעגצעזעג ןיא ןענעז ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד וצ עקירעהעג

 טנעצַארּפ 12 .עשטייד 7 רָאנ (!ןטַאטוּפעד עשידִיי יד רעסיוא) ןטערטרַאפ ןעוו
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 -רעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד וצ עקירעהעגנָא לָאצ רענײמעגלַא רעד וצ גוצַאב ןיא

 -טיל ןוא ןסורסייוו ,רעניַארקוא יד יװ ןּפורג-סגנורעקלעפַאב עכלעזַא .ןטייה

 ױזַא .םייס ןטנַאמרעד ןיא רעייטשרָאפ ןייק טַאהעג טשינ ללכב ןבָאה רעניוו

 רעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק רעייז ןיא ןטַאטוּפעד עשידִיי יד ןבַאה םורַא

 -ַאב ןופ ןיז ןרעטיירב ןיא ,טריטנעזערּפער קיטייצכיילג טייהרעדנימ רעשידִיי

 ,טײדַאב טָאה סע סָאװ ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ עלַא ןופ ןסערעטניא יד ,ףירג

 .הכולמ רעשיליוּפ רעד ןיא רעגריב 1/2 ןופ ןסערעטניא יד

 -ןטַאטוּפעד יירד ןפַאשעג םייס ןיא רעייטשרַאפ עשידִיי יד ןבָאה לעמרָאפ

 בולק רעקינַאזרעּפ-סקעז רעד ןעוועג ןיא ייז ןשיווצ רעטסקרַאטש רעד .ןבולק

 ,םיובנירג קחצי ןופ ץיזרָאפ םעד רעטנוא טַאר-סקלָאפ ןשידַיי ןקיליײוװטיײצ ןופ

 -ָאטרָא יד ןופ בולק רעקינָאזרעּפ-ייוצ רעד :טרעהעג ןבָאה עקירעביא יד וצ

 רעסיוא ,ןטַאטוּפעד לָאצ רעבלעז רעד טימ ןטסיקלַאפ ןופ בולק רעד ןוא ןסקָאד

 -ַאלימיסא רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןבילבעג ןענעז ןבולק יירד עטנָאמרעד יד
 ירד עלַא .רעפיש קחצי -  ןויצ-ילעוּפ ןופ רעייטשרָאפ רעד ךיוא יװ עיצ

 םַאר עלענַאיצַאזינַאגרָא ,עזיול גונעג ,עמַאזניימעג ןימ ַא ןפַאשעג ןבָאה ןבולק

 רעסערג סָאװ ."ןטַאטוּפעד עשידַיי ןופ גנוקינייארַאפ עיירפ; ןעמַאנ ןרעטנוא

 -ייא יד ןרָאװעג זיא רעקרַאטש ץלַא קורד רעכעלרעסיוא רעד ןעוועג זיא סע

 .ןבולק-ןטַאטוּפעד עשידִיי ערעדנוזַאב יד ןשיווצ טייקינ

 -קַארפ עשידַיי ,ןטַאטוּפעד לָאצ רעד ןיא עטצענערגַאב גונעג ,עקיזַאדיד

 ןעוועג זיא םייס רעשירעבעגצעזעג רעד .רענגעק עקיטכעמ טַאהעג טָאה עיצ

 -ַאמעד ןיא עטלייועג ןעמייס עשיליופ עלַא ןופ רערענָאיצקַאער-טסניימוצ רעד
 .ןלַאװ עשיטַארק

 ,116 טַאהעג עיצעדנע יד טָאה ןטַאטוּפעד 340 ןופ לָאצ רענײמעגלַא רעד ףיוא

 רעד ןופ רעייטשרַאפ ענעעזעגנָא טסניימוצ יד וצ .טנעצַארּפ 24 טסייה סָאד

 ,יקסנישטּפמָארט ךעשטיָאװ ,יטנַאפרַאק ךעשטיָאװ :טרעהעג ןבָאה עיצעדנע

 -עסיטנַא רעטרעטיברַאפ רעד ןוא יקסניבמאלג ווַאלסינַאטס ,יקסרַאביר ןַאמָאר
 יקסװַאלסָאטול שזעימישזַאק טיאוזעי חלג רעד ,גָאגַאמעד ןוא טימ

 -ּפָא טשינ ךיוא ןענעז ןדַיי וצ גנּויצַאב רעכעלטנייפ ןופ טכיזניה ןיא

 עיצעדַאכ יד יװ ,רעטנעצ ןופ ןעגנוריּפורג ערעדנַא עיצעדנע רעד ןופ ןענַאטשעג

 -ַאנ יד ןוא (ןטַאטוּפעד 29) ץיּפש רעד ןיא יקסמַאדַא ווַאלסינַאטס חלג ןטימ

 ַא ןטַאטוּפעד 12 טַאהעג טָאה עכלעוו (.ר .ּפ .נ) ײטרַאּפ-רעטעברַא עלַאנַאיצ

 טימ "טסַאיּפ; ײטרַאּפ-םירעױוּפ עטכער יד טליּפשעג טָאה םייס ןיא לָאר עסיורג

 .סַאטױו יטנעצניוו ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא עכלעוו ןטַאטוּפעד 86 עריא
 ףמַאק םענעסיברַאפ ַא םייס ןיא טריפעג ןדיי יד ןגעק טָאה רעטצעל רעד

 ןקידייטרַאפא ןופ גנוזָאל רעשיגַאגַאמעד רעד טימ טעשוטרַאפ טָאה רע ןכלעוו

 ."עיצַאטַאָאלּפסקע רעשידִיי רעד ןגעק םוטרעױּפ ןשילוּפ ןופ ןסערעטניא יד

 -יי יד ןבָאה םורַאפ-םייס ןפיוא ףמַאק םעניא עטעדניברַאפ עקיצנייא יד

 -וּפעד 25) .ס .ּפ .ּפ :יװ ןבולק עקניל יד ןשיװצ ןענופעג ןטַאטוּפעד עשיד

 ןוא (ןטַאטוּפעד 25) "עינעלַאװזיװש גנוגעװַאב-םירעױּפ עקניל יד ,(ןטַאט

 .ןטַאטוּפעד 2 ערעייז טימ ןטסינומַָאק יד

 עקיזָאד יד ףיוא ןעמ טָאה ןכַארטשעגרעטנוא רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יװ

 ןקידיײטרַאפ ןיא ןעגנַאגעג זיא סע ןעװ ןענעכער טנַאקעג טשינ עטעדניברַאפ

 בילוצ ןעשעג סע זיא טפַא רעייז .בושי ןשידִיי ןופ ןסערעטניא עקידתודוסל יד
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 לָאימ (.ס .ּפ .ּפ רעד וצ תוכייש ַא סע טָאה לייט ןטסערג ןיא) ארומ רעייז
 .ןדִָיי יד ךיז ןענידסיוא ןיא ןקידלושַאב טשינ ייז

 יד ןעוועג טריטנעזערּפער קרַאטש רַאג זיא םייס ןשירעבעגצעזעג ןיא

 זַא ןבעגוצ טשינ ףרַאד ןעמ !ןטַאטוּפעד טנעצַארּפ 10 םורַא עּפורג-םיחלג

 -וכ עשיטימעסיטנַא ןוא ערענַאיצקַאער סנטסניימוצ יד טריטנעזערּפער ןבָאה ייז
 ר"ד יו םינבר ןעוועג ןענעז ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןשיווצ ףךיוא יוו ױזַא .תוח

 סעיסוקסיד וצ ןעגנַאגרעד םייס ןיא טפַא זיא ,ןרעּפלַאה ,רעטומלרעּפ ,ןָאט .י

 -ַאטול וצ תוכייש ַא סע טָאה לעיצעּפס) םיחלג יד .רעטקַארַאכ ןשיגָאלַאעט ןופ

 -רַא עכעלטנייפ-ןדִיי טימ טצונַאב טּפָא ךיז ןבָאה (ןיקסמַאדַא ןוא ןיקסווַאלס

 .דומלת ןופ ןטַאטיצ עטשלעפעג ,עטרירַאּפערּפ לעיצעּפס טימ ןוא ןטנעמוג

 -עװש יד ןזיוועג טַאה םייס ןיא עילַאטַאב עשיטילַאּפ עטשרע יד ןיוש
 -עװש יד ןופ ענייא וצ .עיצקַארּפ עשידיי יד טרַאװרעד סע עכלעוו ,ןטייקיר

 רעשידַיי רעד בלַאהרעניא טייהנדישרַאפ-סגנוניימ יד טרעהעג טָאה ןטייקיר

 -רָאפ רעד ןרעוװ טלייוועג טפרַאדעג טַאה רַאורבעפ ןט-14 םעד ןעװ .עיצקַארפ

 יד טקורעגסױרַא ןעגנוריּפורג עטכער יד ןבַאה םייס ןופ (קעלַאשרַאמ) רעציז

 ןעמַאזוצ ןעגנוריּפורג עקניל יד ,יקסנישטּפמארט ךעשטיַאװ ןופ רוטַאדידנַאק
 -יו יטנעצניוו ןעוועג זיא סָאד :טַאדידנַאק רעייז טַאהעג ןבָאה עשירעיוּפ יד טימ

 ןציטש ןפרַאד ןטַאטוּפעד עשידַיי יד זַא ןטלַאהעג טָאה םיובנירג קחצי .סָאט

 ןענעז ןטַאטוּפעד עשידִיי עזעיגילער יד .טַאדידנַאק ןוװיסערגַארּפ רעמ םעד

 -נוא סָאד זַא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ,טקנוּפדנַאטש ןטרעקרַאפ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא

 -תודוסי ַא ןבָאה טשינ יװ ייס טעװ טַאדידנַאק ןויסערגַארּפ םעד ןציטשרעט .
 ןציטש סָאד זַא ןייז אקווד ןָאק סע :ןסערעטניא עשידיי יד רַאפ טיײדַאב ןקיד

 םזיטימעסיטנַא םעד ןכַאװשּפָא םוצ ןריפרעד לָאז סטכער ןופ טַאדידנַאק םעד

 ןוא) טקנוּפדנַאטש רעד ןרָאװעג זיא קידנרידיצעד .ןעײטרַאּפ עקיזָאד יד ןופ

 ןטַאטוּפעד ערעדנַא יו ךיילגוצ טָאה רעכלעוו ,ןַאט י ר"ד ברה ןופ (עמיטש

 רעד טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןגעוו ןכוז ףרַאד'מ זַא ןטלַאהעג עיצילַאג ןופ

 זיא טקנוּפדנַאטש ןקיזַאד ןרַאפ טנעמוגרַא ןַא .ײטרַאּפ רעשיקעדנע רעקרַאטש

 אמתסמ -- טייצ רענעי וצ טַאה עיצעדנע יד סָאװ טקַאפ רעד ןעוועג ךיוא

 ךױא יוװ ,זירַאּפ ןיא ץנערעפנָאק-םולש רעקידנרעטנענרעד ךיז רעד בילוצ
 -יא עסיוועג ןזיװעגסױרַא -- גנוניימ רעכעלטנפע רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד בילוצ

 ןדַיי יבגל ןטסעשז-סגנוטעברעב

 טָאה סָאטיװ זַא טנעמוגרַא םעד טקורעגסױרַא םעד ץוח ַא טַאה ןַאט ר"ד
 ףוצרּפ ןשיטימעסיטנַא ןייז ןזיװעגסױרַא טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע ןיא ךַָאנ
 ץנעגילעטניא ןייז זַא ,גנונעפָאה ַא ןַארַאפ זיא ןיקסנישטּפמָארט ךייש סָאװ ןוא

 -ידרשוי רעמ סלַא ןזײװסױרַא ךיז לָאז רע ןייז עיּפשמ ןַאק טייקטנרעלעג ןוא
 םיובנירג טָאה ןטנעמוגרַא עקיזַאד יד ןופ קילבנַא ןיא .ןדִיי וצ תוכייש ןיא רעק
 .ןבעגעגכַאנ

 ןעמיטש 155 ןעמוקַאב יקסנישטּפמָארט טָאה ןלַאװ יד ןופ טַאטלוזער ןיא

 עשידִיי יד ןבַאה ןרעפיצ עקיזַאד יד ןופ ןעעז רימ יװ .144 רָאנ סָאטיװ ןוא

 קידנרידיצעד ןעוועג ןוא ,גָאװ ַא ייב לגניצ ַא ןופ לָאר יד טליפרעד ןעמיטש

 -רעסיוא רָאנ טַאה יקסנישטּפמַארט .טַאדידנַאק ןשיקעדנע םעד ןלייווסיוא םייב

 טייקכעלקריוו רעד ןיא .שטנעמ ןויטקעיבַא ןַא ןופ לטטשנַא םעד טכַאמעג ךעל
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 ןעגנוריּפורג עשיטַארקַאמעד יד ןגעק ןטעוטעגסױרַא קידנעטש רעבָא רע זיא

 .ןדיי יד ןגעק יװ טקנוּפ ,םיַײס ןיא

 טַאה טנעדיצניא ,רעקידנטיידַאב טשינ ןעמונעג גולפ ןיא ,רעקיזָאד רעד

 .רעטסנרע ןַא רעייז סלַא ןזיועגסױרַא ,ןצנעװקעסנַאק ענייז ןיא ,רעטעּפש ךיז

 טַאהעג טָאה רעריפ-םירעוּפ ןזעיציבמַא ןופ לאפכרוד רעד זַא ךעלגעמ ץנַאג

 ןופ טקורעגּפָא ךיז סָאה סַאסיװ .גנולעטש רעקידרעטעּפש ןייז ףיוא גנוקריוו ַא

 -וצ ַא ףיוא ןייגוצנייא ןעוועג סגיונעג רעכיג ןוא קַאלב ןקניל ןטימ ןרירעּפַאָאק

 יד ןעוועג ןענעז ןופרעד זייוװַאב ַא .ןעגנוריּפורג עטכער יד טימ טעברַאנעמַאז

 ןדיי יד ןופ "טַארַאפ/ רעד ."טסַאיּפָאנעיכ; ג"א ןופ ןעגנוריגער עקידרעטעּפש

 -ידייטרַאפ רעד ,סָאטיוװ ןכלעוו ןופ םזיטימעסיטנַא ןייז טפרַאשרַאפ רעכיז טָאה

 ןזיב ןעיײרפַאב טנַאקעג טשינ ךיז טָאה ,עיטַארקַאמעד רעשילוּפ רעד ןופ רעק

 .םענייז טיוט

 -יטכיוו ךָאנ ןעוועג רעבָא ןענעז ןלַאװ עקיזַאד יד ןופ ןצנעװקעסנַאק יד

 -רעניא ןעגנּויצַאב יד ףיוא גנוקריווסיוא רעייז טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ ןעוו רעק

 .ץנַאטנעזערּפער רעשידַיי רעד בלַאה

 ,ןטסינויצ רענַאיצילַאג יד ךיוא יו ,עיסקַאדַאטרַא רעד דצמ ןטַאטוּפעד יד

 ןייק ןעמענרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ זַא טקנוּפדנַאטש םעד טריטנעזערּפער ןבָאה

 תוכייש עטקעריד ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ןגַארפ ןיא גנולעטש עטרידיצעד

 רעד טימ קיטילַאּפ - הרשּפ ַא רַאפ ןעװעג ןענייז ןוא ,ןדיי יד וצ

 ױזַא ןופ ריפסיוא ןטרעקרַאפ ַא טקנוּפ טכַאמעג טָאה םיובנירג קחצי .גנוריגער

 ןפיוא טסעפ ןענַאטשעג רע זיא ןַא ןַאד ןופ :"תועט קעלַאשרַאמ; םענעפורעג

 ,ןדִיי ןייגנָא טשינ ןלָאז סָאװ ןעמעלבַארּפ ןייק ַאטשינ ןענעז סע זַא טקנוּפדנַאטש

 עשידִיי יד זַא ןטלַאהעג טָאה רע !לַארטיינ ןביילב וליפא ןַאק'מ עכלעוו וצ רעדָא

 ןזײװסױרַא ןוא ויטקַא ןייז ,ןינע ןדעי ןיא טרַאװ ַא ןעמענ ןפרַאד ןטַאטוּפעד

 ןגעק רעגַאל ןשיטַארקַאמעד ןוא ןקניל םעד טימ ןרירעּפָאַאק ןוא טייקטרידיצעד

 .םזיטימעסיטנַא ןוא עיצקַאער ןופ תוחוכ יד

 -ניא -טּפוה רעד ןעוועג רע זיא (1927--1922) םייס ןקידרעטעּפש ןיא

 ַא טַאה רעכלעוו ,ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ עלַא ןופ קַאלב ַא רַאפ רַאטַאריּפס

 ךיז טָאה עקַאט טלַאמעד .לָאר עשיטילַאּפ עקיטכיוו ַא טליּפשעג לָאצ ןזייז קנַאד

 קיטילַאּפ ַא רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ יד ןשיווצ חוכיוו רעד טפרַאשרַאפ דנטיידַאב

 ןופ רעגנעהנָא יד טימ (ךייר ןָאעל ןוא ןָאט ר"ד ןופ רעגנעהנָא) תורשּפ ןופ

 רעד בלַאהרעניא גנוטלַאּפש ַא וצ טריפרעד וליפא טָאה סע סָאװ ,ןעמיובנירג

 -ַארּפ עיזָאד יד .("תונבל תע; ,"רמשמה לע?) אפוג עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ

 .לקיטרַא ןקיזַאד ןופ עמעט רעד וצ טשינ רעבַא ןרעהעג ןעמעלב

 םוש ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןזיורעד טָאה עטַאבעד עטשרע יד ןיוש

 רעד טימ "*ידנעוויו סודָאמ; ןכלעו ַא ןעניפעג ןענָאק ףיוא גנונעּפָאה

 ןַאט ר"ד זיא גנוציז-םייס רעטייוצ רעד ףיוא .םייס ןיא טייהרעמ רעטכער

 -נעזערּפער רעשידִיי ַא וצ ןזָאלרעד טשינ םעד ןגעק שיר;;געטַאק ןטערטעגסױרַא

 -רעמ ַא טימ טַאה םייס רעד .טנעװנַאק -ןרָאינעס םענעפורעג ױזַא ןיא ץנַאט

 טנעװנַאק-ןרָאינעס םוצ זַא ּפיצנירּפ ןלַארודעצַארּפ ַא ןעמונעגנָא ןעמיטש טייה

 -וצ ןעײטשַאב סָאװ ןבולק עכלעזַא רעייטשרַאפ ערעייז ןריגעלעד רַאנ ןענַאק

 -עג רַאנ טָאה ןטַאטוּפעד עשידִיי ןופ בולק רעד .ןטַאטוּפעד 12 ןופ סנטסעדנימ
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 -םייס רעקיטכיוו ױזַא רעקיזָאד רעד ןיא זיא םורַא ױזַא ...רעדילגטימ ןעצ טלייצ

 .ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד ןופ רעיײטשרַאּפ ןייא ןייק ןירַא טשינ ץנַאטסניא

 ןופ גנוציז ייר רעד טול רעטפניפ רעד ףיוא ,1919 רַאורבעפ ןט-24 םעד

 יז זיא ױזַא -- "עטַאבעד רעשידִייײ רעטשרע רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא .םייס

 עיסוקסיד רעד ןיא .ןטַאטוּפעד עשיטימעסיטנַא יד ךרוד ןרַאװעג טנכיײצַאב

 עשידִַיי ןטערטעגסױרַא ןענעז יקסװערעדַאּפ רעימערּפ ןופ עזַאּפסקע רעד םורַא

 ברה .ןעגנוטכיר עשיטילַאּפ ענעדישרַאפ טריטנעזערּפער ןבָאה עכלעוו ןטַאטוּפעד
 טָאה רע .ך'נת ןופ ןטַאטיצ טימ לופ עדער ַא טימ ןטערטעגסױרַא זיא רעטומלרעּפ

 רעשיליוּפ רעד ןופ טרובעגרעדיו רעד בילוצ ןדִיי ןופ דיירפ יד טקירדעגסיוא

 -רוטלוק ןוא -רעזעיגילער ןופ ןּפיצנירּפ יד ןריפנייא סָאד טרעדַאפעג ןוא הכולמ

 רעימערּפ ןטימ טריזימעלַאּפ ףרַאש טַאה יקצולירּפ טסיקלַאפ רעד .עימַאנַאטױא

 עקירעמַא ןיא ןעוו זַא טקירדעגסיוא טַאהעג ךיז טַאה רעכלעוו ,יקסוװערעדַאּפ

 ַאזַא ףיא טדערעג טנעמַאלרַאּפ ןקיטרַאד ןיא רעייטשרַאפ רעשיליוּפ ַא טלַאװ

 רעד ןופ רעקידעבעל ןייק ּפָארַא טשינ רע טלָאװ (יקצולירפ) רע יװ ןפוא

 ןופ ןפורנשיווצ עשיטימעסיטנַא עקידרדסכ יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .ענובירט

 יקצולירּפ טָאה (ןָאקַא חלג ןלַאקידַאר ןופ ךיוא ערעדנַא ןשיווצ) ןטַאטוּפעד יד

 ."םייס ןשירעבעגצעזעג רעזדנוא ןיא ןעיירשעגסיוא עקיריג-טולב? יד טלדַאטעג

 -ַאנ ןיא ןטערטעגסיורא זיא (רָאטַאלימיסַא) ןייטשנעוועל טַאטוּפעד רעד
 טימ לופ ןוא עקידהרשּפ ןייז ."טעטילַאנָאיצַאנ רעשילוּפ ןופ ןדיי; ןופ ןעמ

 רעבַא .ןטירטסױרַא עשידִיי עקירעביא יד ןופ טייוו רַאג ןעוועג זיא ,עדער הפינח

 -רעגריב יד ןקידייטרַאפ וגעװ ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעוו טדערעג טָאה רע ךיוא

 ןופ טַארקנַאב םוצ ןעוועג הדומ ךיז רע טָאה גנורעטיברַאפ טימ .ןדִיי ןופ טכער

 ןיא* :םזיטימעסיטנַא ןטעילוהעצ םעד בילוצ סָאד ןוא יידיא-עיצַאלימיסַא רעד

 םעד ןענופעג טשינ ןפור ערעזדנוא ןבָאה טײקכעלטפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד

 -גייא רעזדנוא ןרַאװעג טכַאװשעגּפַא ךיוא זיא רַאפרעד ןוא גנַאלקּפַא ןקירעהעג

 ."טפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא סולפ

 -ערג ַא טימ ןטערטעגסױרַא זיא טַאר-לַאנַאיצַאנ ןשידִיי ןופ ןעמַאנ ןיא
 גנולייטעצ רעד ךַאנ זַא טלעטשעגטסעפ טָאה רע .םיובנירג קחצי עדער רערעס

 -ילוּפ רעד רעכלעוו ןגעוו גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ ןסָאנעג ןדִיי ןבָאה ןלױּפ ןופ
 םיובנירג טָאה עדער ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא .ןריטוקסיד טשינ וליפא ליוו םייס רעש

 ןוא דנַאל ןיא טשרעה רעכלעוו ,םזיטימעסיטנַא ןטעוועדליוװעצ םעד טעמדיוועג

 ןעייטש עכלעוו ןעלטימ יד טימ ןצונַאב טשינ ךיז ליוװ גנוריגער יד ןכלעוו ןגעק
 עקילײה יד .ןגָאװצ ליפ יד ףיא טקוקעג טשינ סָאד ןוא עיציזַאּפסיד ריא וצ
 ,עטסרעווש יד ןעוועג ןדיי זדנוא רַאפ ןענייז טרובעגרעדיוו סנליוּפ ןופ ןטונימ

 -רַאפ טָאה םיובנירג .טייצ רעטצעל רעד רַאפ טבעלעגרעביא ןבַאה רימ עכלעוו
 ףיוא ייס רעטילימ ןכרוד ןדנַאװעגנָא טרעו רעכלעוו ,רָארעט םעד טלייטרוא
 םעד ךיוא יוװ (סעיצַאקסיפנַאק ,סעווַאלבַא ,סעיצובירטנַאק) ןפוא ןטריזינַאגרַא ןַא
 רעטעװעמַאהעג טשינ ךַָאנ ץלַא ןופ טַאטלוזער ןיא; ןדנַאװעגנַא טרעוו רעכלעוו

 ."טייקנזַאלעצ רעשירענלעז

 -ילַאּפ ןייז טלעטשעגרַאפ םיובנירג טָאה עדער רעד ןופ לייט-סולש ןיא

 טקוקעג טשינ .טייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ ַא ןלױּפ ןיא ןענעז רימ; :ַאדערק ןשיט

 רעזדנוא ןטלַאהוצנייא ,ןזיוװַאב טציא זיב רימ ןבָאה ןעגנוגלַאפרַאפ עלַא ףיוא
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 עטקירדרעטנוא ןופ גנובעלפיוארעדיוו ןופ טייצ רעד ןיא .טרַאנגייא עלַאנָאיצַאנ

 ףיוא טכער עטרעטלערַאפ טשינ ערעזדנוא טימ ןדִיי רימ ךיוא ןעמוק רעקלעפ

 ןַא רימ ןעגנַאלרַאפ טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ סלַא .ןבעל קידנעטשטסבלעז ַא
 -עג זדנוא טעװ סע עכלעוו ןיא ןצענערג יד ןיא ןוא סָאמ רעד ןיא עימָאנָאטױא

 ןשילוּפ ןופ םעטסיס-סגנונעדרַא רעכעלרעניא רעד ןרעוװ טרעכיזרַאפ ןוא ןבעג

 -רַאפטסבלעז רעשהליהק רעטיירב ַא ףיוא ןריזַאב ךיז ףרַאד רעכלעוו ,םוטנדִיל

 ףיוא ךיוא ןוא םינינע עשידִיי ןיא זיירק-סטייקיטעט ןטיירב ַא ףיוא ,גנוטלַאװ

 רעטנוא רעדניק ערעזדנוא ןופ גנויצרעד יד ןעמענניײרַא ןופ טייקכעלגעמ רעד

 טכיזפיוא-טּפיוה רעד רעטנוא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .גנוטלַאװרַאפ רענעגייא ןַא
 ."ןצנַאטסניא עשיכולמ ןופ

 רימ- :ףור ןשיטַאמַארד ַא טימ עדער ןייז טקידנערַאפ םיוכנירג קחצי
 -קילג עגַארפ-ןדִיי יד ןַאק געוו םעד ףיוא רַאנ זַא ןירעד טגייצרעביא ףיט ןענעז
 טשינ טסױטש ,ןרעה וצ .רעבירעד ךייא ןפור רימ .ןרעװ טזיילעג זייוורעכעל
 טיג !הכולמ עשיליוּפ יד ןעיוב םייב טעברַאטימ ןופ רעגריב ןַאילימ יירד ּפָא
 רעד ןיא דַיי רעשילוּפ רעדעי זַא ױזַא ןבעל וצ ןטייקכעלגעמ יד ךיוא זדנוא
 ןוא רעגריב רעשילוּפ ַא ןיב ךיאש :ןפורסיוא ץלַאטש טימ ןענַאק לָאז טלעוו
 ."דמערפ טשינ רימ זיא ןינע רעשיליוּפ ןייק

 - טנייפ - טרידיצעד ַא ןעוועג זיא לָאז - םייס ןיא רעפסַאמטַא יד

 -עג ןסירעגרעביא רדסכ ןענייז ןטַאטוּפעד עשידִיי יד ןופ ןטירטסורַא יד .עכעל
 -רָאמעג ןבָאה ןדייא ,?!עניטסעלַאּפ ןייקא :יוװ ןעיירשעגסיוא עכלעזַא טימ ןרָאװ

 ןטַאטוּפעד ליפ יי קלָאפ עשיליוּפ סָאד טקידײלַאב ריא; "! רעדניק עשיליוּפ טעד
 עשידיי יד ןופ סעדער יד ןרעהוצ ללכב קידנלעוו טשינ לַאז םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה

 .ןטַאטוּפעד

 ןופ רעײטשרַאפ לײטנַא ןעמונעג ךיוא ןבַאה ?עטַאבעד רעשידִייא רעד ןיא

 עשיטימעסיטנַא-טרידיצעד ַא ןעגנוטכיר עשיטילַאּפ ןוא ןעײטרַאּפ עשיליוּפ יד

 ַא לייוו ןדרַאמ יד טלייטרוארַאפ טַאה רע .יטנַאפרַאק .וװ ןטלַאהעג טַאה עדער
 ןלָאז סע עכלעוו ןפרָאװעגּפָא קיטייצכײלג רעבָא ,"שטנעמ ַא ךיוא זיא דיי

 -יסייב טימ טָאה רע .עימַאנַאטױא רעשידִיי ףיוא סעיצַאריּפסַא ןייז טשינ רַאנ

 זַא ,אפוג ןדַיי יד ןשיווצ טייקינייא ןופ ןלעפ םעד ןגעוו טדערעג עינַאריא רעק

 טלעטש עדעי ןוא ןעגנוריּפורג עשיטילַאּפ 2 שזַא ןַארַאפ ןענייז ןטַאטוּפעד 7 ףיוא

 ןייק וצ ןעמוק טשינ וליפא ןענַאק ןדִיי יד זַא ןוא ןטַאלוטסַאּפ ערעדנַא סורַא

 .ךַארּפש עלַאנַאיצַאנ יו עגַארפ ַאזַא ןיא המכסה

 טימ ןפרּוװרַאפ עשיסַאלק יד טרזחעגרעביא טָאה רע זַא ךיז טײטשרַאפ

 הכולמ ַא ןפַאש ןליוו ןדִיי יד? זַא ,עיצעדנע יד טצונַאב ךיז טָאה סע עכלעוו

 ןענעגונגַאב ייז זַא ,סעיגעליווירּפ ןעגנַאלרַאפ ייז זַא ,"הכולמ רעד בלַאהרעניא

 -סױרַא ךיוא טָאה רע .רעגריב עלַא ןופ טכער עכעלטנייוועג יד טימ טשינ ךיז

 טַאה רעטצעל רעד זַא ,יזנכשא ןועמש ןופ סערדַא ןפיוא ףרּוװרַאפ ַא טקורעג

 תועידי עשלַאפ טימ לַאירַאמעמ ַא רעיײטשרַאפ עשיטנַאילַא יד ןבעגעגרעביא
 .םָארגָאּפ רעגרעבמעל ןגעוו

 טגַאזעג טָאה רעכלעוו ,רענזואה טַאטוּפעד רעשיטסילַאיצַאס רעד וליפא
 -עלע עשיטידנַאב ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא םַארגַאּפ רעגרעבמעל רעד זַא
 -ירטעגרעביא יד סָאװ טקַאפ ןבילוצ רעױדַאב םעד טקירדעגסױא טָאה ,ןטנעמ
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 ןסערעטניא יד ןגעק םיאנוש יד סא טליּפש עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינויצ ענעב

 .ןלױּפ ןופ

 רעכעלרעּפמיישעב ַא ןעוועג ןענייז ןטַאטוּפעד עסיוועג ןופ ןטירטסױרַא יד

 -עג ןענייז ןטירטסױרַא ערעייז .ָאוװינ-רוטלוק ןקירעדינ רָאג רעייז ןופ זיײװַאב

 טווּורּפעג ןבָאה ?ןטימעסיטנַא עלערוטלוק? יד סָאװ ;ערעגלּוװ ןוא עלַאטורב ןעוו

 טכַארבעגסױרַא יײז ןבָאה עיגַאלָאעזַארּפ ןוא ךעלדיירד עטקישעג טיִמ ןקעדרַאפ

 עדער עגנַאל ןוא עלַאטורב ַא .טרעלקעג ןבָאה ייז יו ױזַא ,טושּפ ןוא טסָארּפ

 טעטכירעג זיולב טשינ ןענייז סעקַאטַא ענייז .ַארעזימ רעױּפ רעד ןטלַאהעג טָאה

 -ןּפעד יד ןגעק ךיוא רָאנ עיצקַארפ רעשידִיי רעד ןופ ןטַאטוּפעד יד ןגעק ןעוועג

 ןַאמרעביל יװ ,.ס .ּפ .ּפ יד טריטנעזערּפער םייס ןיא ןבָאה עכלעוו ןדִיי ןטַאט

 -עג זיא ןדנעטשמוא עטעטרַאװרעדמוא רָאג ןיא רעטעּפש שדוח ַא .דנַאמַאיד ןוא

 -וקעג וויטַאיציניא יד זיא לָאמ סָאד .עטַאבעד "רעשידייא רעטייווצ ַא וצ ןעמוק

 .סעקעדנע יד דצמ ןעמ

 ןבָאה סעקעדנע יד) בולק-םייס רעשיקעדנע רעד זיא ץרעמ ןט-18 םעד

 יד ןופ ןעניוטש םוצ (.נ .ל .ז דנַאברַאפ-סקלַאפ רעלַאנַאיצַאנ ןפורעג ןַאד ךיז

 עלעיצעּפס ַא ןפַאש ןגעװ גַאלשרַאפ ַא טימ ןטערטעגסױרַא ןטַאטוּפעד עשידִיי

 עיסימַאק רעקיזַאד רעד ןופ ןבַאגפיוא יד וצ .רעדילגטימ 15 ןופ עיסימַאק -םייס

 ןַא ןריפוצכרוד םעלבַארּפ סַאד ןטכַארטַאב קיטײזלַא :ןרעהעג טפרַאדעג טַאה

 ןעלמַאזפיונוצ ,טנַאקַאב טוג ןינע םעד טימ ןענייז סָאװ ןזיירק יד ןשיווצ עטעקנַא

 ."ןקידיילרעד וצ ךַאז יד ידכ ןטַאלוטסָאּפ ןלעטשרָאפ ןוא ןלַאירעטַאמ עקירעהעו

 בולק-םייס רעשיקעדנע רעד טָאה גַאלשרַאפ ןקיזַאד ןופ ןויטַאמ יד ןיא

 יד ןופ ףיולרַאפ ןיא זיא ןלױּפ ןיא עגַארפ-ןדִיי יד זַא ןזיוװעגנַא קיטכיר ץנַאג

 זיולב טשינ סָאד ןוא ןעמעלבַארּפ עטסרַאבליפ יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןרַאי עטצעל

 -ַאכ ןלַאנַאיצַאנ ןופ ךיוא טרעיינ רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ

 רעשיליוּפ יו רעשידִיי רעד ןשיװצ ױזַא ,סױרַא טפור עגַארפ עקיזַאד יד .רעטקַאר
 ןָאק רעבירעד .ןפרּוװרָאפ עקיטייזננגעק ןוא טולב זייב ,טײקכעלטּפַאשלעזעג

 -ַאמרעּפ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןזָאלרעביא טשינ ּםעלבָארּפ עקיזָאד סָאד ןעמ

 עכעלטנייפ-ןליוּפא ןַארַאפ ןענייז סע זַא ךעלכַאזטּפױה .גנופרַאשרַאפ רעטנענ

 רעזדנוא טקידיילַאב רעכלעוו ןפוא ןאק ףיוא סע ןזייל ןווּורּפ עכלעוו "ןטנעמעלע
 ."הכולמ רעד ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד טָארדַאב ןוא ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ

 סע ןכלעוו טימ "גַאלשרַאפ ןקידנעגנירדא םעד םורַא עיסוקסיד רעד ןיא

 טעמכ רעײטשרַאפ יד טגָאזעגסױרַא ךיז ןבַאה ,עיצעדנע יד ןטערטעגסױרַא זיא

 טריטנעזערּפער ןעוװעג ןענייז סָאװ ןעגנוריּפורג עשידִיי ןוא עשילױוּפ עלַא ןופ

 -עפָאה עסיוועג טקעוװעגפיוא טָאה גוצקיר רעשיטילָאּפ רעקיזַאד רעד .םייס ןיא

 עשיליוּפ יד זַא ,ןטכַאד טנַאקעג ךיז טַאה סע .ןזיירק עשי'יי יד ןיא ןעגנונ

 -עג ךָאד םזיטימעסיטנַא רעייז ףיֹוא טקוקעג טשינ ןענעז ןעננוריּפורג עטכער

 רעד יו אפוג גַאלשרָאפ רעד ױזַא .ןסימָארּפמָאק עסיוועג ףיוא ןייגוצנייא טגיונ

 ןבָאה ,"בולק ןשיקעדנע, ןופ רעציזרָאפ ,יקסניבמָאלג רָאסעּפָארּפ ןופ טירטסױרַא

 רעד טימ תוכייש ןגנע ןא טָאה ךַאז עצנַאג יד זַא ,ףיורעד טעטיידעגנָא שוריפב

 ןייז ןיא זיא יקסניבמָאלג .פָארּפ .זירַאּפ ןיא ץנערעפנָאק-םולש רעקידנעייטשראפ
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 -טנייה ףרַאד ןינע רעד זַא ןטלַאה רימ, :קיצרַאהנּפָא ,בגא ,ןעוועג טירטסױרַא
 ןעמיװשסױרַא טעװו רע רעדייא ,ןקידנעגנירד ַא רַאפ ןרעװ טכַאוטַאב גָאט-וצ
 רימ זַא ,טלעװ רעד ןזייו ןפרַאד רימ .ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא
 טשינ ןלעװ רימ ןוא טייקיטכערעג ןופ ןּפיצנירּפ טול םעלבָארּפ םעד ןזייל ןליוו

 -רעק עקיטכיוו ַאזַא וליפא ,דצ רערעדנַא זיא סע רעכלעװ זַא ,ןייז םיכסמ
 -נוא טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז ,ץנערעפנַאק עלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא יװ טפַאשרעּפ
 ."ןינע ןא סרעזד

 טשינ זיא רע שטָאכ גַאלשרַאפ םעד טציטשעגרעטנוא טָאה םיובנירג קחצי
 -נירג טָאה -- קיטיונ זיא סע .םירבחמ ענייז ןופ ןוויטַאמ יד טימ ןעוועג םיכסמ
 רַאפ/ ;םייס ןיא ןרעװו טריטוקסיד לָאז עגַארפ-ןדִיי יד זַא -- טרעלקרעד םיוב
 ליפוזַא ףיוא זיא יז ביוא ןוא עלַאנַאיצַאנ ַא לכ םדוק עגַארפ-ןדִיי יד זיא זדנוא
 ןענעקרענַא טשינ ןליוו ןקַאילַאּפ יד סָאװ רַאפרעד סע זיא ןרַאװעג טּפרַאשרַאפ
 טקַאפ םעד ןכַארטשעגרעטנוא ךיוא טַאה םיובנירג ."טעטילַאנַאיצַאנ סלַא ןדִיי יד
 -יי ןופ רעייטשרָאפ יד רָאנ טריטנעזערּפער ןענייז םייס ןשירעבעגצעזעג ןיא סָאװ
 ןגעוו ןדייר ןוא עיצַאנ ַא ןענייז ןדִַיי זַא ןענעקרענַא עכלעוו ,ןעײטרַאּפ עשיד
 .טעטילַאנַאיצַאנ רעשידִיי ןופ רעגריב עשילוּפ סלַא יװ ןדִיי

 טָאה עיסימַאק עלעיצעּפס ַא ןפַאש ןופ טקעיַארּפ םוצ גנולעטש קידנעמענ

 ןוא עשירעבעגצעזעג ַא ןייז ךיוא לָאז עיסימָאק יד זַא ,טגנַאלרַאפ םיובנירג

 -ערגַאב ךיז לָאז עיסימָאק יד .ןגַאלשרַאפ-ץעזעג ןטיירגוצוצ טכער ןבַאה

 ןזייל םוצ ןרעייטשייב טשינרַאג יז טעװ ,עטעקנַא ןַא ןריפכרוד םוצ זיולב ןצענ
 .עגַארפ-ןדַיי יד

 טָאה גַאלשרַאפ םוצ גנורעסעבסיוא םיא ךרוד רענעגַארטעגניײרַא רעד ןיא
 ןייז ןפרַאד עיסימָאק רעד ןופ דנַאטשַאב ןיא זַא ,טרילוטסַאּפ םיובנירג קחצי
 רעד ןופ קיגנעהּפַאמוא סעיצקַארפ עשידִיי עלַא ןופ רעייטשרַאפ טריטנעזערּפער
 עגַארפ רעד ןיא זַא ןןרעװ ןכַארטשעגרעטנוא טעװ םויַא ױזַא .ןטַאטוּפעד לָאצ
 -רעניא ןענייז טייהרעדנימ רעלַאנַאיצַאנ ַא ןופ טכער ןדִיי יד רַאפ ןענעקרענַא ןופ
 .ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ ןייק ןַארַאפ טשינ בושי ןשידִיי םעד בלַאה

 רעייטשרַאפ יד ךיוא ןעמיטש ערעייז ןבעגענּפַא ןבָאה גַאלשרַאפ םעד רַאפ
 -עג רעד ןיא לַאפ רעקיצנייא רעד ןעוועג אמתסמ זיא סָאד .רעגַאל ןקניל ןופ
 -רָאפ עשידִיי יד יװ טקנוּפ ,רעגַאל רעקניל רעד ןעוװ םייס ןשיליוּפ ןופ עטכיש
 ןרַאװעג ןגַארטעגנײרַא זיא סַאװ ,גַאלשרַאפ ַא טציטשעגרעטנוא ןבָאה ,רעייטש
 -סױרַא זיא רעכלעוו ,טַאטוּפעד רעשידַיי רעקיצנייא רעד .עיצעדנע רעד ךרוד
 ןעוועג רקיעב זיא רע .יקצולירּפ .נ ןעוועג זיא ,גַאלשרָאפ םעד ןגעק ןטערטעג
 רע .ןרַאװעג טעדנירגַאב זיא גַאלשרַאפ רעד עכלעוו טימ ,ןויטַאמ יד ןגעק
 ןופ טמוק רע סַָאװ רַאפרעד ךיוא גַאלשרַאפ םעד ןגעק טגַאזעגסױרַא ךיז טָאה
 ןופ גנופרַאשרַאפ רעד וצ טרעייטשעגייב ןטסניימוצ טַאה עכלעוו ,יײטרַאּפ ַא
 .עגַארפ-ןדִיי רעד

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ רעד זיא עטַאבעד רעד ןופ טַאטלוזער ןיא

 ןגעוו גנורעסעבסיוא רעד טימ ןעמַאװצ (ןעמיטש טיהרעמ רעסיורג ַא טימ)

 .םייס ןיא טריטנעזערּפער ןענייז סָאװ ,סעיצקַארּפ עשידיי עלַא ןופ לײטנָא
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 עיסימָאק יד זַא ,גנורעסעבסיוא סמיובנירג ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא רעבָא זיא סע

 .רעטקַארַאכ ןשירעבעגצעזעג ַא ןבָאה לָאז

 טשינ ןבָאה סעקעדנע יד זַא ,ןזיװַאב רָאלק טָאה טפנוקוצ עטסטנעָאנ יד
 -פרַאשרַאפ ױזַא יד ןפוא ןיטיזָאּפ ַא ףיוא ןזיל וצ קשח ןטסדנימ םעד טַאהעג
 -שיטקַאט ַא יװ רעמ ןעוועג טשינ זיא גַאלשרָאפ רעייז ןוא עגַארפ-ןדיי עט
 עשידנעלסיוא יד תועט ַא ןיא ןריפוצנירַא טמיטשַאב ,רוװענַאמ רעשיטילָאּפ

 : .גנוניימ עכעלטנפע

 :רעמ רַאנ ;ךַאז עצנַאג יד טסנרע ןעמונעג טשינ שיטקַאפ טָאה עיסימַאק יד

 םייס ןיא טייהרעמ רעשיטימעסיטנא רעד ךרוד ןרַאװעג טצונעגסיוא ךַאנ זיא יז

 ןבָאה ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןעוו לאמ סעדעי ."עּפַאלק-סטייהרעכיזפ ןימ ַא רַאפ

 עדנעגנירד ןייז טשינ לָאז סע עכלעוו ןבייהפוא םונעלּפ-םייס ןפיוא טווּורּפעג

 וליפא ןעוועג סע זיא ױזַא !?עיסימַאק רעד וצ טקישעגּפַא יז ןעמ טָאה ,עגַארפ

 ריא :ןזיװעגנַא ןעמ טָאה לַאמ סעדעי ,ןסעצסקע עשידִיי-יטנַא ןופ ןגַארּפ ןיא

 ..עיסימַאק ַא ךָאד טַאה

 -ַאװכ יד .טרעגרערַאפ רדסכ ךיז טַאה ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןופ עגַאל יד

 ווא טעטש רעטרעדנוה זעמונעגמורַא טַאה ןסעצסקע ןוא ןעמַארגַאּפ ןופ עיל

 זיא ,ןקַאילַאּפ רענזױּפ יד זופ ךעלכַאזטּפױה ,רעטילימ ןופ ליײטנַא רעד .ךעלטעטש

 -נײרַא ןענייז עכלעוו ,סעיצאלעּפרעטניא לַאצ יד .עקידוועעזנא גונעג ַא ןעוועג

 .גַאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג זיא ,ןעמַארגַאּפ יד רעביא םייס ןיא ןרַאװעג ןגַארטעג

 רַאפ דלוש יד ןפראוווצרעבירַא טימַאב ךיז ןבַאה ןטַאטוּפעד עשיטימעסיטנַא יד

 -עג ךיז ןבַאה ןרַאטסינימ עטרילעּפרעטניא יד .ןדִיי ...יד ףיוא ןעמַארגַאּפ יד

 -סילַאמרַאפ טימ ןעמוקעגּפַא רעבַא ,סרעפטנע ןביג ןופ ןעײרדוצסױרַא טוװּורּפ

 עקניל יד דצמ ךיוא ןטסעטַארּפ ןפורעגסױורַא טַאה סָאד .ךעלדיירד עשיט

 ןילבול ןיא םַארגַאּפ ןרעביא עיסוקסיד רעד תעב .םייס ןשילױּפ ןיא ןטַאטוּפעד

 ןוא יקסנישַאד .ס .ּפ .ּפ ןופ ןטאטוּפעד יד ןבָאה (לירּפַא ןט-25 ןוא ןט-24 םעד)

 ךיוא יו סעקַאינַאזזַאּפ יד ןופ םישעמ יד טלייטרוארַאפ ףרַאש שטיוועשנעמעלק

 -לוש יד ןפַארטשַאב וצ קידנגנַאלרַאפ ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ ץנעלַאדניא יד

 ,עקיד

 ןטַאטוּפעד עשידִיי ערעדנַא ךיוא יוװ םיובנירג קחצי ןבַאה רעירפ ךַאנ

 רעשילַאיטסעב רעד רעביא רעטסינימ-סגירק םוצ עיצַאלעּפרעטניא ןַא ןגַארטעגניײרַא

 קסניּפ ןיא רעטילימ ןשיליוּפ ןכרוד ןרַאװעג טריפעגסיוא זיא עכלעוו ,עיצוקעזקע

 ןופ עדער-רעפטנע סנגיל טימ לופ ,עשיניצ יד .1919 לירּפַא ןט-5 ןופ גָאט ןיא

 גנורעדורפיוא ןַא ןפורעגסױרַא טַאה ,יקסוועינשעל לַארענעג ,רעטסינימ-סגירק

 -סיד רעד ןופ טַאטלוזער ןיא .ןטַאטוּפעד עשיטַארקַאמעד יד דצמ ןטסעטַארּפ ןוא

 -סיוא ןַא קסניּפ ןייק ןקישוצסױרַא סולשַאב ַא ןעמונעגנא םייס רעד טַאה עיסוק

 ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז עיסימָאק רעד ןופ דנַאטשַאב ןיא .עיסימַאק-סגנושרַאפ

 .ןטַאטוּפעד עשידִיי ייווצ

 -מוא ןפורעגסיורַא ןבָאה םייס ןופ ןוויטַאיציניא עשירעבעגצעזעג יד ךיוא

 ןקורסיורַאפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .ןטַאטוּפעד עשידִיי יד דצמ ןטסעטַארּפ ןוא ור

 זיא (1919 גנילירפ) חרזמ ףיוא רעמ ץלַא ןלייט-רעטילימ עשיליוּפ יד ןופ ךיז

 טּפַאשרעײטשרַאפ רעד ןגעוו עגַארפ יד ןרָאװעג טלעטשעג םורָאפ-םייס ןפיוא
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 -עגַארטעגנײרַא רעד .ןטנגעג עקיזַאד יד ןופ גנורעקלעפַאב רעד דצמ םייס ןיא
 -ןרעסיוא רַאפ עיסימַאק רעד ןופ טייהרעמ רעד ךרוד טקעיָארּפ םייס ןיא רענ
 רעשיליוּפ רעד ןופ רַאנ רעיײטשרַאפ ןרינימָאנ סָאד ןעזעגסיורָאפ טָאה םינינע
 ןעוועג זיא עכלעוו ,גנורעקלעפַאב עשיליוּפ-טשינ יד קידנדיימסיוא ,גנורעקלעפַאב
 .ןסערק-חרזמ יד ןיא ןינמ בור רעד

 -סױרַא םיובנירג קחצי זיא ןינע ןקיזַאד םעד רעביא עטַאבעד רעד תעב

 יד ןַא ,קידנזייוונַא ,עדער רעפרַאש ַא רעיײז טימ (לירּפַא ןט-8 םעד) ןטערטעג
 רעשידִיי רעד ייב גנוניימ ַא ןפַאש וצ ידכ ץלַא טוט םייס ןיא טייהרעמ עטכער

 ןטיבעג עקיזַאד יד ןופ ןסילשנַא סָאד זַא ,ןטיבעג-חרזמ יד ןופ גנורעקלעּפַאב
 .קילגמוא ןַא ייז רַאפ ןייז טעװ ןליוּפ וצ

 רעד ןגעוו טנַאמרעד טשינ ןצנַאג ןיא טַאה עיסימָאק רעד ןופ טכירַאב רעד

 םעד ןופ ןוא .ןטיבעג עקיזָאד יד ףיוא גנורעקלעפַאב רעשידִיי ַא ןופ ץנעטסיזקע

 טַאה .ןןענעכער טשינ ריא טימ ללכב ךיז ףרַאד'מ זַא ,ןעגנורדעגסױרַא טַאה

 טעטש יד ןיא טייהרעמ יד ןענייז ןדַײי זַא ,טנַאמרעד עדער ןייז ןיא םיובנירג

 -עקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצַארּפ 17 סיוא ןכַאמ ןוא ןסערק יד ןופ

 ,הטיחש רעד ןגעק טריטסעטָארּפ לַאמ ַא ךַאנ רע טָאה טייהנגעלעג רעד ייב .גנור

 טָאה רע .קסניּפ ןיא רעטילימ ןשילױוּפ ןכרוד טריפעגכרוד ןרַאװעג זיא עכלעוו

 קיטילַאּפ יד ןפורסיורַא זומ סע ןכלעוו ,קורדנייא ןטכעלש םעד ןגעק טנרַאװעג

 -יימ ןייז טול .ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד יבגל טכערמוא ןוא ןעמַארגַאּפ ןופ

 ןטיידַאב שיטקַאפ עיסימָאק רעד ןופ גַאלשרַאפ םעד ןעמעננַא סָאד טעװ גנונ

 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ טכער יד ןצענערגַאב ַא ןופ גָאזנָא םעד

 -ניא ןַא רעייז ןרָאװעג טריפעג זיא םייס ןופ גנוציז רעט-27 רעד ףיוא
 סַאװ ,עיצַארַאלקעד-עיצוטיטסנַאק רעד םורַא עיסוקסיד עקיטּפעה ןוא עטנַאסערעט

 טרידיצעד ןוא ףרַאש טָאה םיובנירג קחצי .גנוריגער יד טלעטשעגרַאפ טַאה סע

 וצ טייקידנעווטיונ רעד ףיוא קידנזיײװנָא ,עיצַארַאלקעד-סגנוריגער יד טריקיטירק
 וצ טגנַאלרַאפ טָאה רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טכער יד ןריטנַארַאג

 ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער עלַאנָאיצַאנ ַא ןענעקרענַא

 -נוא ןקיטכיו םעד ןכַארטשעגרעטנוא רע טָאה ייברעד .עזעיגילער ןייק טשינ

 ןופ טכיזניה ןיא רעשילױטַאק רעד ןוא עיגילער רעשידִיי רעד ןשיוװצ דישרעט

 -יוא עלַארטנעצ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא עיגילער רעשידִיי רעד ןיא :עיכרארעיה

 -וצ ױזַא ןייז זומ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער יד .טעטירַאט

 ןָאק סָאד ,יורטוצ ריא וצ ןבָאה לָאז גנורעקלעפַאב יד זַא ,טלעטשעגנעמַאז
 -נעזערּפער עשירַאטַאּפרוזוא רעדָא ענעפרַאװעגנַא ,עטרינימַאנ ןייק ןייז טשינ

 .ץנַאט

 יקסנישַאד טַאטוּפעד ןופ טירטסױרַא םעד טריקיטירק ךיוא טַאה םיובנירג

 ןפרַאד ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ סלַא זַא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,(.ס .ּפ .ּפ)

 -ירעט עטקַאּפמַאק ןענױװַאב סַאװ ,ןּפורג עלַאנָאיצַאנ יד רָאנ ןרעו טנעקרענַא
 טקנוּפדנַאטש ןייז זַא ,ןיקסנישַאד ןפרָאװעגרָאפ טָאה םיובנירג קחצי .סעירָאט

 ןט-2 ןופ סערגנַאק רעמַאדרעטסמַא ןופ ןסולשַאב יד טימ םכסה ןיא טשינ זיא
 ןּפורג עלַאנָאיצַאנ עלַא ןענייז ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ זַא ,לַאנַאיצַאנרעטניא

 .עירַאטירעט ַא סרעייז טשינ רעדַא ַאי ןבָאה ייז יצ דישרעטנוא ןַא

 ןופ ןכיוובעג יד ןקידירפַאב וצ הכולמ רעד ןופ ןטכילפ יד ןגעוו קידנדער
 סָאד טשינ טעז רע זַא ןזיװעגנַא םיובנירג טָאה ,ןּפורג-סגנורעקלעפַאב עלַא
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 ןייז דנַאטשמוא ןלַאז ,ןטעטילַאּפיצינומ יד וליפא רעדָא ,ןענַאגרַא-הכולמ יד

 יד .גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ ןכיורבעג עשיפיצעּפס יד ןרעכיזרַאפ וצ

 -נָא ןופ ּפיצנירּפ םעד ןטלַאהטנַא רעבירעד ףרַאד עיצַארַאלקעד-עיצוטיטסנַאק

 -רענַא ןרעװ ןדִַיי יד זַא ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד רַאפ טכער ןענעקרע

 -עג םיובנירג טָאה -- ןעגנַאלרַאפ רימק .טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ַא יו טנעק

 ןריזינַאגרַָא וצ טכער יד ןרעוװ ןבעגעג ןלָאז םוטנדִיי ןשילױּפ םעד זַא -- ןפור

 "! ןסערעטניא עשיפיצעּפס ענייז ןקידירפַאב וצ ליצ ןטימ ךיז

 ןופ 2 ףַארגַארַאּפ ןפוא טלעטשעגּפָא לעיצעּפס ךיז טָאה םיובנירג קחצי

 ןופ סעירעטירק יד טמיטשַאב טָאה רעכלעוו ,עיצַארַאלקעד רעטנַאמרעד רעד

 ןצנעדנעט ןטלַאהטנַא טָאה ףַארגַארַאּפ רעקיזָאד רעד .טפַאשרעגריב רעשיליױּפ

 -עקלעפַאב עסיוועג ייב טפַאשרעגריב רעשילוּפ ףיוא טכער יד ןעמענוצ ןופ

 ןוא טקירדעגסיא רָאלק לָאז סע זַא טרילעּפַא טָאה םיובנירג .ןּפורג-סגנור

 טעטילַאנַאיצַאנ יד ,םַאטשּפָא רעד טשינ ןָאק ןליוּפ ןיא זַא ,ןרעוו טרילומרָאפ

 ,טכער עכיילג ןופ ןסינעג םייב גנורעטש ַא ןייז עיגילער ןוא

 ףיוא ןפָארטעגנַא ןטַאטוּפעד עשידִיי יד ןבָאה עיסוקסיד רעקיזַאד רעד ייב

 -ָאס יד ןופ ךיוא רָאנ סעיצקַארפ עטכער יד דצמ זיולב טשינ טּפַאשרענגעק ַא

 לָאמ סָאד ךיוא זיא ןפַארטעג רעירפ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סע יװ .ןטסילַאיצ

 רע :לרעּפ סקילעפ - - דַיי ַא ןעוועג .ס .ּפ .ּפ רעד דצמ רענדער-טּפיוה רעד

 -עגנָא ןלַאז טַאטקַארט-םולש ןיא זַא םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא טרידיצעד זיא

 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןגעוו ןלוזוַאלק זיא סע עכלעוו ןליוּפ ןרעוו ןפרָאװ

 -סגנוריגער יד טריקיטירק לרעּפ ךיוא טָאה ױזַא רעירפ יקסנישַאד יװ טקנוּפ

 ןסערעטניא יד טכַארטַאב ןיא ןעמונעג טשינ טַאה יז סָאװ רַאפרעד עיצַארַאלקעד

 טשינ טַאה סָאד זַא ןטלַאהעג רעבָא טָאה רע ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ

 יװ טקנוּפדנַאטש ןבלעז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא זיא רע .ןדִיי יד וצ תוכייש ןייק

 -נימ עלַאנָאיצַאנ ַא ללכב ןענייז ןדיי יצ טלפייווצעג טָאה רעכלעוו ,יטנַאפרָאק

 עכעלכַארּפש יד ןכייצ-עגַארפ ַא רעטנוא טלעטשעג וליפא טָאה רע .טייהרעד

 .ןַאגרַאשז סלַא שידִיי קידנענעכייצַאב ,ןדִיי יד ןופ טכער

 -לעוו ,ןרָאהשריה טסיקלָאפ ןופ ןעמוקַאב לרעּפ טָאה רעפטנע ןקירעהעג ַא

 ןענייז ןדִיי יד יצש :ןזעט סמיובנירג טימ טריזירַאדילַאס ןצנַאגניא ךיז טָאה רעכ

 ןגעווא --- טריפעגסיוא ןרָאהשריה טָאה -- "טשינ יצ טייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ ַא

 ,עיצַאטיגַא רעשיטימעסיטנַא רעד ךייש סָאװ ...ןילַא יז רָאנ ןרידיצעד ןענָאק םעד

 טסולפנייאַאב יז טַאה ,ןרַאי עגנַאל טניז ןיוש ןלױּפ ןיא טריפעג טרעוו עכלעוו
 .?ןטסילַאיצָאס יד ךיוא

 טפַאשרעגריב ןופ עגַארפ יד ןוא ור-קיטנוז ןופ עגַארפ יד

 עגַארּפ רעד םורַא ןרָאװעג טריפעג זיא ןפמַאק עטסברַאה יד ןופ רענייא
 רעד טימ טָאה ץעזעג ַאזַא ןופ טעטילַאוטנעװע יד .ור-קיטנוז ןשירָאטַאגילבָא ןופ
 ןוא םירחוס עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןפָארטעג טייקפרַאש רעצנַאג

 תבש לוליח : ַאמעליד רעד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז עכלעוו ,תוכאלמ-ילעב

 .קיטנוז ןוא תבש ,ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז רעדַא

 -געק ַא ףיוא ןפַארטעגנַא ןטַאטוּפעד עשידִיי יד ןבַאה עגַארפ-סנבעל ָא-רעד ןיא
 ןבָאה ןטַאטוּפעד עטכער) יד .םייס ןיא ןעגנוריּפורג עשיליוּפ עלַא דצמ טפַאשרענ
 ןזַארפ טימ ךיז קידנצונַאב ןדִיי וצ טפַאשרענגעק עשיטקַאפ רעייז ןטלַאהַאבסיוא
 לַאמסָאד ךיוא טָאה .ס .ּפ .ּפ ןופ טקנוּפדנַאטש םעד .רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןופ
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 -ורּפַא רעכעלטייהנייא ןַא זיא טקנוּפדנַאטש ןייז טול .לרעּפ סקילעפ טרירעפער
 טעװ םיא ןַא ,גנובעגצעזעג-סטעברַא יד ןריפנייא ןענָאק וצ ףיוא קיטיונ גָאט
 -רעטעברַא ןופ טייקיטעט עשיטילַאּפ ןוא עלענַאיסעּפָארּפ יד ןדייל קרַאטש
 .סַאלק

 -רַא וצ טייקידנעוװטונ יד :טנעמוגרַא ןַא ךַאנ טקורעגסױרַא טָאה לרעּפ

 -רעד ןוא םזילַאקירעלק ןשידִיי םעד ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןבעג טעװ תבש ןיא ןטעב

 -יי יד ןשיװצ ןצנעדנעט עשיטסיטַארעּפעס יד ןרעװ רעכַאװש ךיוא ןלעו טימ

 ךיוא לרעּפ טָאה םזיטָאירטַאּפ ןשיליוּפ ןייז ןריטסעפינַאמ וצ ידכ .ןסַאמ עשיד

 םעד תעב ךיז ןפוררַאפ עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרַא עשידִיי יד טריקַאטַא קרַאטש

 ןגעוו טַאטקַארט רעזירַאּפ ןפיוא ןליוּפ ןיא בושי ןשידִיי ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק
 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 וצ טָאברַאפ ַא ןריפנייא סָאד זַא ,ןזיוועגפיוא ןבָאה ןטַאטוּפעד עשידִיי יד

 ץעזעג ַאזַא .גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד יבגל הלווע ןַא זיא קיטנוז ןיא ןטעברַא

 דנַאל ןופ ןבעל ןשימָאנַאקע ןפיוא גנוקריווסיוא עוויטַאגענ ַא ןבַאה ךיוא טעװ

 ןגעק ךעלכעזטּפיוה ,ןטנעמוסנַאק ןופ ןסַאמ עטיירב יד ןגעק טדנעוװעג ןייז ןוא

 .ןײרַא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא סקיטנוז יד ןיא ןעמוק עכלעוו ,םירעוּפ יד

 -ידִיי יד רַאפ ןַא ,ןעלרעּפ ןופ הנעט רעד ףיוא טרעפטנעעג טָאה רעפיש קחצי

 .םעלבָארּפ רעזעיגילער ַא יװ רעלַאיצַאס ַא רעמ תבש רעד זיא רעטעברַא עש

 טייקינייא רעד ףיוא ןזיוועגנָא טירטסױרַא ןייז ןיא טָאה םיובנירג קחצי

 יב .לרעּפ טסילַאיצַאס םייב ןוא קישזטעיּפ קעדנע םייב ןטקנוּפדנַאטש יד ןופ

 ."תבש םעד ןטיהּפַא ןענָאק ייז ,ןדִיי יד טשינ ןעגניווצ רימ; :סיוא טמוק עדייב

 ןייז ןַאק גנַאװצ; :עטריצילּפמָאק ַא רעייז רעבָא זיא גנַאװצ ןופ עגַארּפ יד

 טימרעד ןוא קיטנוז ןיא ןטעברַא וצ ןרעוורַאפ ןופ ץעזעג ַא ןריפנייא ךרוד

 ןייק טימ ןָאט וצ טשינ ָאד טָאה ןעמ שטַאכ .תבש ןטעברַא ןזומ דַיי רעד טעוװו

 ביוא .ןשיזיפ ַא ןופ רעגרע ךָאנ ןייז גנַאװצ ןופ םרַאפ  ַאזַא ןָאק גנַאװצ ןשיזיפ

 ןטייקיליה ערעייז ןופ ןטערטוצּפָא עריא רעגריב עסיוועג טגניווצ הכולמ יד

 ."ייז יבגל טקַא-טלַאװג ַא סָאד זיא

 -לעוו טימ ,ןטנעמוגרַא יד ףיוא טלעטשענּפַא ךיז טיירב ךיוא טַאה םיובנירג

 ,טלַאה ,טהנעטעג םיובנירג טָאה -- לרעּפ סקילעפ .לרעּפ טצונַאב ךיז טַאה'ס עכ

 סַאװ ,תוציחמ יד ןופ ענייא ןרעוו ןפרַאוװעגמוא טעװ תבש םעד ןרעטשעצ ךרוד זַא

 -נָא ןַא זיא לרעּפ זַא ,טסייה סָאד .רעגריב עקירעביא יד ןופ ןדִיי יד ּפָא ןלייט

 -ןַצ ןדַאטעמ עקיזָאד יד רע ןַאק ױזַא יװ .עיצַאלימיסַא-סגנַאװצ ןופ רעגנעה

 עיצַאלימיסַא יד זַא ,רָאפ ןעעז סָאװ ,ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצַאס יד טימ ןרַאּפפיונ

 ? גנַאװצ זיא סע ןכלעוו ןדנעװנָא ןָא ,ןפוא ןעיירפ ַא ףיוא ןעמוקרָאפ ףרַאד

 ךיוא םיובנירג טָאה קימעלָאּפ רעלעיּפיצנירּפ טימ ךיז קידנגונגַאב טשינ

 טייו ױזַא טשינ טייג ַאד :טקעיַארּפ-ץעזעג ןופ ןליצ עתמא יד טקעדעגפיוא

 ןיא טייג סע ,טשינ טדער ןעמ סַאװ םעד ןגעוו יװ ,טדער ןעמ סָאװ םעד ןגעוו

 -לעב ןשידִיי ןוא רעלדנעהניילק ןשידִיי ןופ טייקיעפ-ץנערוקנָאק יד ןכַאװשּפָא

 רעייז טעװ ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ ןטעברַא טשינ ןלעװ ןדִיי ביוא ! הכאלמ

 םיובנירג טָאה ,ךיז רעדנּוװ ךיא .ןרעוו טכַאװשעגּפָא עיציזָאּפ עשימָאנַאקע

 רעכלעוו ,טסימַאנַאקע ןייא ןייק ןענופעג טשינ ךיז טָאה סע סָאװ ,טרעלקרעד

 דיי ןופ בצמ ןשימַאנַאקע םעד ןכַאװשּפָא ךרוד זַא ,טקַאפ ןפיוא ןזיײװנָא לָאז
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 הנידמ רעד ןופ הוכ רעשימַאנַאקע רעד טכַאװשעגּפָא קיטייצכיילג ךיוא טרעוו

 .אפוג

 סָאד ,ןפורסיוא עכעלטנייפ טימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא עדער סמיובנירג

 -= ...ךָאנ טנייה --- .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןגָאז ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ םיא טָאה

 טייהרעמ רעסיורג ַא טימ | . . . | ,ריא טעװ -- ןפורעגסיוא רע טָאה

 ,ץעזעג ַא ןעמעננָא ,עטכער יד ןוא עקניל יד ןעמַאזצ ןעמיטש ןלעװ סע לייוו

 -עג ןופ טייהיירפ רעד ןגעק טעטכירעג ץעזעג ַא ,ןדִיי יד ןעהלוװעַאב טעװ סָאװ

 ןדָיי יד ןופ טייקיעפ-ץנערוקנַאק יד ןכַאװשּפָא ףרַאד סָאװ ,ץעזעג ַא ,ןסיוו

 רעבַא טפרַאד ריא .הכולמ רעד ןדָאש ןסיורג ַא ןעגנערב ךיוא רעבָא טעװ ריא

 ןגָארטעגרעביא ןיוש ןבַאה ןוא קלַאפ טלַא ןַא ןענייז ןדִיי זַא ,ןרעה עניימ ,ןסיוו

 טשינ זדנוא ץעזעג ןקיזַאד םעד טימ ךיוא רעבירעד טעװ ריא ,תופידר ערעגרע

 ."ןכערבנייא

 -סיורָאפ ןעוועג זיא'ס יו ,זיא ור-קיטנוז ןשירַאטַאגילבָא ןגעוו ץעזעג סָאד

 -עגניירַא עלַא .ןעמיטש טייהרעמ רעסיורג ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנַא ,ןעזוצ

 -עג ןפרַאװעגּפָא ןענייז ןגנורעסעבסיוא ןטַאטוּפעד עשידִיי יד ךרוד ענעגָארט

 ןופ עילַאװכ ַא ןפורעגסיורַא טַאה טקעיַארּפ-ץעזעג םעד ןעמעננַא סָאד .ןרַאװ

 .גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ ןטכיש עלַא ןשיוװצ ןטסעטַארּפ

 טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןעמ טָאה ןצרוק ןיא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 ןופ סקוװ רעד :לשמל) ץעזעג ןופ טייקכעלדעש רעד ןגעוו ךיז ןגייצוצרעביא

 זַא ןטיה טפרַאדעג ןבַאה עכלעװו ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ייב דחוש וצ טייקיצייג

 טקוקעג טשינ ןוא (ןרעװ טלדנַאהעג רעזַא טעברַאעג טשינ לָאז קיטנוז ןיא

 תעב ןרָאװעג טלדנַאהַאב לָאמנייא יוװ רעמ זיא עגַאְרפ עקיזָאד יד סָאװ ףיורעד

 עשידִיי ןופ ןטנַאטנעזערּפער ןוא רעיײטשרַאפ-סגנוריגער ןשיווצ ןצנערעפנָאק

 ןופ ןטסנוג םוצ ןרָאװעג טרילוגער טשינ לָאמנייק רעבָא יז זיא ,סעיצַאזינַאגרָא

 ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד

 -םייס ןפיוא ןרָאװעג טריפעג זיא ףמַאק רעשיטַאמַארד רעקינייװ טשינ ַא

 -עג זיא סָאװ ,טפַאשרעגריב ןגעוו ץעזעג םעד םורַא 1920 רַאונַאי ןיא םורָאפ

 רעשילױוּפ רעד ךרוד ןטריציפיטַאר רעירפ ןופ גנוקיטלַאװגרַאפ עטלוב יד ןעוו

 טבױרַאב טָאה ץעזעג סָאד .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןגעוו טַאטקַארט הכולמ

 -רעירפ ןופ ןטיבעג יד ןיא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד טכער-רעגריב עשילױּפ ןופ

 -נעטש* ענעפורעג ױזַא יד ןיא ןבירשעגניירַא ןעוועג טשינ ןלױּפ-ןיורק ןקיד

 ."גנורעקלעפַאב רעד ןופ רעכיב-ליוויצ עקיד

 ןדיי טנזיט טרעדנוה עכעלטע ןפָארטעג טָאה גנוצענערגַאב עקיזָאד יד

 -גַא ןוא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ףוס ןבָאה עכלעוו ,"סעקַאוװטילא יד ךעלכעזטּפױה

 -רעבירַא ,דנַאלסור ןיא ןעגנוגלַאפרַאפ יד ןופ קידנפיולטנַא ,ןטסקיצנַאװצ בייה

 -מוא סנלױּפ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .עירָאטירעט רעשילױּפ ףיוא ךיז ןבילקעג

 -וצסיוא טַאהעג גנורעקלעפַאב רעשידִיי לייט רעקיזַאד רעד טַאה טײקיגנעהּפָא

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמ טָאה רעגייטש ַא ױזַא .תורצ עטסנדישרַאפ יד ןייטש

 ןוא עשרַאװ ןּופ ןבירטרַאפ ןדִיי עקיזָאד יד המחלמ רעשיטסיװעשלַאב-שילױּפ

 ,טריריווקער ןעמ טָאה ערעייז תוריד יד ןוא טעטש עסיורג ערעדנַא ןופ

 -יױרג ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנַא זיא טקעיָארּפ-ץעזעג רעקיזָאד רעד ךיוא

 טקידייטרַאפ לַאמ סָאד ןבָאה ןעײטרַאּפ עקניל יד ,םגה ,ןעמיטש טייהרעמ רעס

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טכער יד
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 -עיצוטיטסנָאק יד טָאה ,המחלמ רעשיטעיווָאס-שיליוּפ רעד תעב ,1920 יַאמ ןיא
 -נימ עלַאנָאיצַאנ ןופ עגַארפ רעד רעביא עיסוקסיד ַא ןביוהעגנָא םייס ןיא עיסימָאק

 -דנַאטש םעד .טרפב טייהרעדנימ רעשידַיי רעד ןופ ןוא ןײמעגלַא ןיא ןטייהרעד

 קידגקורסױרַא ,םיובנירג קחצי טרירעפער טָאה ןטַאטוּפעד עשידִיי יד ןופ טקנוּפ
 -יווװ עכלעוו ,ןטייהרעדנימ יד רַאפ עימָאנָאטױא עלַאירָאטירעט ןופ ּפיצנירּפ םעד

 ,ןטייהרעדנימ ענעי רַאפ עימָאנָאטױא-רוטלוק ןוא ,ןסַאמ עטקַאּפמָאק ןיא ןענ

 ןלױּפ ןופ עירָאטירעט רעד רעביא טײרּפשעצ ןבעל סָאװ

 -עגנָא רעבָא ךיז ןבָאה ןדִיי עשיליוּפ יד ןופ סעיצַאריּפסַא עשיטילַָאּפ יד
 .ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוריּפורג עשיליוּפ עלַא ןופ טנָארפ ןטקינייאעג ַא ףיוא ןסיוטש

 -עג טציטשרעטנוא ןצנַאגניא זיא ןעײטרַאּפ עטכער יד ןופ טקנוּפדנַאטש רעד
 יקסװָאקלַאשזדעינ ןוא יקסנישַאד :רעדיל עריא .ס .ּפ .ּפ רעד ךרוד ןרָאװ

 רעד רַאפ עימָאנַאטױא עלַאירָאטירעט ןענעקרענַא רַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 שירָאגעטַאק ךיז ןבָאה ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא ךיוא ןוא רעשיסורסייוו

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא יז יו ױזַא עימָאנַאטױא-רוטלוק ןגעק טגַאזעגסױרַא

 טימ טריזימעלַאּפ לָאמ עכעלטע טָאה םיובנירג .טקנוּפדנַאטש סמיובנירג ןיא

 טקעיָארּפ-ץעזעג םוצ ןעגנורעסעבסיוא עסיוועג ןגָארטעגנײרַא ,רענגעק ענייז

 ןגָאז ךייא לו ךיאש :שיטסימיסעּפ טרעלקרעד טירטסורַא ןייז ןופ ףוסל ןוא

 ןַא ,סעיזוליא ןייק טַאהעג טשינ עגר ַא וליפא בָאה ךיא זַא ,קיטכירפיוא ץנַאג

 ןיא ןעו זַא ,קנַאדעג ןטימ רָאנ ךיז טסיירט ךיא .ןציטשרעטנוא ךימ טעװ ריא
 טעװ םייס רעזדנוא ןופ טייקיטעט יד ןרידוטש ןעמ טעװ תורוד עקידנעמוק יד

 טשינ ןוא ןרָאװעג טקורעגסױרַא ןענייז ןגַאלשרָאפ עכלעזַא זַא ,ןסיוו שטָאכ ןעמ

 ,?ןעגנַאגעגכרוד

 רעשידַיי רעד רַאפ ןיא טייקיטעט-םייס רעד ןיא דַאירעּפ רעטשרע רעד

 ןגַארּפ עקידתודוסי עלַא ןיא .עוויטַאגענ טרידיצעד ַא ןעוועג גנורעקלעפַאב
 רעכיג ַא ףיוא ןעגנונעפָאה יד .ןלַאפכרוד ןטילעג ץנַאטנעזערּפער עשידיי יד טָאה

 ןדנּוװשרַאפ קידנעטשלופ ןענייז עגַארפ-ןדַיי רעד ןופ גנוזייל רעלַאקידַאר ןוא

 .קיטקַאט רעד ןופ גנורעדנע רעלַאקידַאר ַא וצ ןעמוק טזומעג טָאה סע ןוא

 יד ןיא ןגַארפ עלעיּפיצנירּפ ןיא טייקיזָאלפליה ןוא טײקכַאװש ריא קידנליפ
 -עלק רַאפ ףמַאק ןופ קיטקַאט ַא וצ ןעגנַאגעגרעביא םייס ןיא ?ָאלַאק, עשידיי

 ןופ םייס רעד זַא גנונעפָאה עדעוװטעי ןרילרַאפ ןכַאנ .ןכַאז עטערקנַאק ערענ

 -ידִיי יבגל טומסיורג ןוא ןליוו ןטוג ןזיײװסױרַא טעװ ןליױּפ ןטבעלעגפיוארעדיוו

 -נעטשרַאפ ןופ ןגעוו ןכוז ןבױהעגנָא ןטַאטוּפעד עשידַיי יד ןבַאה ,ןגַארּפ עש

 ןופ טייהנגעלעג ַאזַא .סעיצקַארפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ ערעדנוזַאב טימ גנוקיד

 רעד ןעוו טקורעגרעטנוא ךיז טַאה ןעגנוריּפורג עקניל יד טימ גנוקידנעטשרַאפ

 .הכולמ רעשילױוּפ רעד רַאפ עיצוטיטסנַאק ַא ןטעברַאַאב וצ ןטערטעגוצ זיא םייס

 .םייס ןשירעבעגצעזעג ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה יד ןעוועג סע זיא שיטקַאפ

 .עיצוטיטסנַאק רעד ףיוא ןעגנונעפָאה ליפ טגיילעג טָאה דנַאל סָאד

 -יטסנָאק רעד טימ ןדנוברַאפ טַאה בולק-ןטַאטוּפעד רעשידַיי רעד ךיוא

 -עיצוטיטסנַאק רעד ןיא רעייטשרַאפ רעשידִיי סלַא .ןעגנונעפָאה עסיוועג עיצוט

 ,סעיסוקסיד עלַא ןיא ליײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג םיובנירג קחצי טָאה עיסימַאק

 ןעוו ךעלכעזטּפיױה ,ןפַארגַארַאּפ ענעדישרַאפ וצ ןעגנורעסעבסיוא ןגָארטעגנײרַא

 .גנורעקלעּפַאב רעשידִיי רעד ןופ ןסערעטניא יד וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאד

 ןיא גנורעסעברַאפ עסיוועג ַא ןקרעמ טזַאלעג ךיז טָאה טייצנשיווצ רעד ןיא
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 רעכלעוו ,םזילַאנַאיצַאנ ןופ דַאשט רעד .עגַאל רעשיטילַאּפ רעכעלרעניא רעד

 ךיז טַאה ,םישדח-המחלמ יד תעב גנורעקלעפַאב עשיליוּפ יד טשרעהַאב טַאה

 עשיטילַאּפ יד ןפיטרַאפ ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה סע .טּפעװעגסױא ךעלסיב וצ

 םוצ ןעמוקעג טלוב רַאג זיא סָאד ןוא טפַאשלעזעג רעד בלַאהרעניא ןצַאזנגעק

 .ןלױּפ ןופ לעדַאמ ןשיטילַאּפ ַא רַאפ ףמַאק םייב קורדסיוא

 ףרַאד'מ ןַא ,ּפיצנירּפ סלַא טלעטשעג ךיז טָאה "ָאלַאק,-םייס עשידִיי יד
 -עלע רעמ סַָאװ ןכיירגרעד רַאפ ןעמַאר-עיצוטיטסנַאק יד בלַאהרעניא ןפמעק
 טעמכ ןעוועג ןענעז ןטַאטוּפעד עשידיי יד .עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןטנעמ

 ןשירעבעגצעזעג ןיא טייהרעדנימ רעלַאנַאיצַאנ ַא ןופ רעייטשרַאפ עקיצנייא יד
 ןופ ןוא רעשיניַארקוא רעד ןופ ןטנַאטנעזערּפער טלעפעג ןבַאה סע ּוװ םייס
 ןײמעגלַא ןיא ןענייז ןטַאטוּפעד עשטייד יד .גנורעקלעפַאב רעשיסורסייוו רעד
 -סיוא ןבַאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד זַא ,יאדכ זיא ןענַאמרעד .וויסַאּפ ןעוועג

 עקיזַאד יד .גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצַארּפ 40 םורַא טכַאמעג
 -צעזעג ןיא רעייטשרַאפ עשיסורסייוו ןוא עשיניַארקוא ןופ ןלעפ סָאד ,עגַאלכַאז
 סַאד ןריצודער וצ ןטסילַאנַאיצַאנ עשיליוּפ יד טביולרעד טָאה ,םייס ןשירעבעג
 .עגַארפ-ןדִיי רעד וצ ךעלסילשסיוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ םעלבָארּפ

 טשינ רעבַא ךיז טַאה ןטַאטוּפעד-םייס עשידִיי יד ןופ טעטױװיטקַא יד

 "ָאלַאקק עשידַיי יד .ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ ןופ ןגַארפ וצ זיולב טצענערגַאב
 ךיוא יו ,עש'הכולמ-ןײמעגלַא רַאפ ףמַאק ןיא לייטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה

 .ןעמעלבַארּפ עשיטילַאּפ ןוא עלַאיצָאס-ןײמעגלַא

 -סָאּפ יד טציטשעגרעטנוא טייהרעמ רעד ןיא ןבָאה ןטַאטוּפעד עשידִיי יד

 -יזערּפ ַא ןלייוו ןופ ּפיצנירּפ םעד ליּפשיײיב םוצ יװ ,רעגַאל ןקניל ןופ ןטַאלוט

 טָאה סע .טנעמַאלרַאּפ ןקידרעמַאק ןייא ןַא ןופ ,ןלַאװ עטקעריד ךרוד טנעד

 -ּפַא ןיא ןטַאטוּפעד עשידַיי ןופ גנורעסעבסיוא ןַא זַא ,ןפָארטעג טפָא גונעג ךיז

 ַא ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא רעטעּפש ןזיא יז ןעוו רעבָא ,ןרָאװעג ןפרַאװעג
 זיא ןעײטרַאּפ עשירעיוּפ רעדָא ,עקניל יד ךרוד עיסרעוו רעטרעדנעעג לסיב

 .ןרָאװעג ןעמונעגנַא ָאי יז

 סַאװ ,בולק ןשידִיי ןופ טסנידרַאפ רעניילק ןייק טשינ ןעוװעג זיא סע

 ליפַארּפ רעד ןיא ,םייס ןשירעבעגצעזעג ןיא טייהרעמ רעטכער רעד ץַארט

 ןופ) 1921 ץרעמ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַא זיא עכלעוו ,עיצוטיטסנַאק רעד ןופ

 עויסערגַארּפ ַא ןעװעג ןײמעגלַא ןיא (עיצוטיטסנַאק-ץרעמ ןעמָאנ רעד ןענַאד

 .םעטסיס-הכולמ ןשיטַארקַאמעד ַא רַאפ דוסי םעד ןפַאשעג טַאה ןוא

 -יו ןכעלטּפַאשטריװ וצ ןייגרעביא סָאד ןוא המחלמ רעד ןופ ףוס רעד

 -גַאניּפ ןכוז וצ גנוריגער עשיליוּפ יד ןעגנוװצעג טָאה דנַאל ןופ יובפיוארעד

 ןרָאלק ַא ןבעגעגּפָא רעבירעד ךיז טָאה גנוריגער יד .דנַאלסױא ןיא ףליה עלעיצ
 -ַאטס רעכעלרעניא ןופ ןלעפ סַאד ןוא קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא יד זַא ,ןובשח

 -טפַאשטריװ עוויטקעפע ןדניבנָא םייב קיפליהייב ןייז טשינ ןלעװ עיצַאזיליב

 -עג רעכיז זיא סָאד .ןזיירק עלעיצנַאניפ עשידנעלסיוא טיִמ ןטקַאטנַאק עכעל

 -עג טָאה ןסָאטיװ ןופ גנוריגער-עיצילַאָאק יד סָאװרַאפ הביס-טּפיוה יד ןעוו

 ,עגַארפ-ןדִיי רעד יבגל ןטסעשז עטוג עסיוועג ןכַאמ ןעמונ

 -ןּפעד עשידִי יד טימ ןכערּפשעג-סגנוקידנעטשרַאפ יד טָאה 1920 ףוס

 רעדיל ןוא רעימערּפ-עציוו ריא ,גנוריגער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טריפעג ןטַאט
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 עקַאט טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .יקסנישַאד יצַאנגיא --- ןטסילַאיצַאס יד ןופ
 ןבעגסױרַא לָאז גנוריגער יד קיטיונ זיא'ס זַא ,טרעלקרעד לעיציפָא יקסנישַאד
 ריא ןריזיצערּפ ךיוא לָאז ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןגעוו עיצַארַאלקעד ַא
 .רעגריב עטקיטכערַאבלופ וצ יװ ןדִיי יד יבגל טקנוּפדנַאטש

 טקנוּפדנַאטש רעכעלנעזרעּפ סיקסנישַאד ןזיולב ןעוװעג טשינ זיא סַאד זַא

 ,ןײלַא רעימערּפ רעד טָאה עיסימעד ןייז ךָאנ סָאװ ,טקַאּפ רעד ןזיװַאב טָאה

 גנוריגער יד זַא ,טגָאזעג טָאה רע .גנורעלקרעד ןימ  ַאזַא ןבעגעגּפַא סָאטיװ

 -ימ עקידנכערּפשטנַא יד וַא ןוא עגַארפ-ןדִיי רעד ןופ טיידַאב םעד טצַאשרעד

 עטערקנַאק ענעדישרַאפ ןזייל וצ ױזַא יװ ןעגנוזייוונָא ןעמוקַאב ןבָאה ןרָאטסינ

 ןייק ןבָאה טשינ ןלָאז ,רעגריב עשילוּפ ,ןדַיי יד זַא? ,ױזַא סָאד ןוא ןגַארפ
 ."ךיז ןגָאלקַאב וצ תוביס

 לעיצעּפס ןוא ,גנוריגער רעד ןופ קיטילַאּפ עקיטציא זיב יד וליפא ןעוו

 טפרַאדעג ןבָאה ,עגַארפ-ןדיי רעד וצ ןסָאטיװ ןופ גנולעטש עכעלנעזרעּפ יד

 ןוא וורעזער רעקירעהעג טימ עיצַארַאלקעד ןייז וצ ךיז ןעיצַאב וצ ןגעװַאב

 יז טנַאקעג טשינ ךָאד ןעמ טָאה ,רװענַאמ ןשיטילַאּפ ַא סלַא יז ןצַאשּפַא רעכיג

 עסיוועג ַא רַאפ ךַאד טמוק סע זַא ,ןענעקרענַָא טשינ ןוא קיטליגכיילג ןייגייברַאפ
 .ןדיי יד וצ גוצַאב ןיא גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא גנורעדנע עכעלקריוו

 -סיד ַא ןעמוקעגרַאפ םייס ןשירעבעגצעזעג ןיא זיא 1920 טייצ-ןעיסַָא
 זיא גנומיטש יד .סָאטױו רעטסינימ-רעימערּפ ןופ עזַאּפסקע רעד רעביא עיסוק
 סייררעביא-רעייפ ןגעוו טרימרַאפניא טָאה סָאטיװ לייוו ,ענעביוהעג ַא ןעוועג
 ףוס רעד ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאד ןוא .דנַאלסור-טעיווָאס טימ טנָארפ ןפיוא

 -בוט-םוי רעקיזָאד רעד טימ טנכערעג טשינ ךיז טַאה םיובנירג קחצי .המחלמ
 יד טנעמַאלרַאּפ ןשילוּפ םעד רַאפ טכַארבעגסױרַא טָאה רָאנ ,גנומיטש רעקיד

 .טייהרעדנימ רעשידִיי רעד ןופ עידעגַארט

 תעב ןדִיי יד ןופ עגַאל יד טלעטשעגרַאפ רע טָאה עדער רעקרַאטש ַא ןיא

 ליפ זיא רע סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ .המחלמ רעשיטעיװַאס-שיליוּפ רעד

 -עג םיובנירג טָאה ,ןטַאטוּפעד עטכער יד ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא לָאמ

 ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא עכלעוו ,עדנַאגַאּפָארּפ עקיטשרוד-טולב יד טלּפמעטש

 -ערניײרַא ,ןזיירק-סגנוריגער עסיוועג ךרוד וליפא ןוא ןעײטרַאּפ עטכער יד

 -מוא ןופ סעיצוקעזקע יד ףיוא ןזיװעגנָא טָאה רע .רעטילימ סָאד קידנענעכ

 ;ַאריּפַאש בר רעקצַאלּפ םעד ןסישרעד סָאד טנַאמרעד טָאה ,ןשטנעמ עקידלוש

 לַארענעג ןופ לעפַאב ןכעלדנעש םעד ךיוא יװ ,דלַאװעג ןוא ביור ןופ ןטקַא יד

 וצ טנדרָארַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטסינימ-סגירק ןקיטלָאמעד םעד ,יקסווַאקנסָאס

 -נזיוט ,עשרַאװ ןבענ ,עננַאלבַאי ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ַא ןיא ןרינרעטניא

 .עקיליוויירפ ליפ ייז ןשיווצ ,רענלעז ןוא ןריציפַא עשידִיי רעט

 קלָאפ עשיליוּפ סָאד ןוא םייס ןשיליוּפ םעד טנרָאװעג טָאה םיובנירג קחצי

 ןעגנערב טעװ סָאד לייוו ,קיטילָאּפ עשידיי-יטנַא ןַא ןביירט ןקידרעטייוו ןגעק

 -גערַאפ םיובנירג טָאה עדער עטגַאװעג יד .הכולמ רעשיליוּפ רעד קילגמוא ןַא

 טָאה סָאװ ,קלָאפ טלַא ןַא וצ רעהעג ךיא :רעטרעװ עקידנגלַאפ טימ טקיד

 רעהעג ךיא ;ןלַאפעג ןוא ןעמוקעגפיוא ןענייז תוכולמ יװ ןעזעג ,טניווועגייב ליפ

 -עג-הכולמ ןופ ןענָאטנָארפ יד ףיוא לָאמ ןייא יו רעמ טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא וצ

 ךיז ליו ךיא ."סערַאפ ,לעקעהט ענַאמ; :רעטרעװ יד ןבירשעגפיוא סעדיַײב
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 בָאה'כ ןכלעוו ,םעטסיס םעד ןדנעװנַא עקידרעטייוו סָאד זַא ןגָאז וצ ןביולרעד
 רעזדנוא ןופ ןָאטנָארּפ ןפיוא זַא ,וצרעד ןריפרעד ןזומ טעוװו טריזירעטקַארַאכ

 ןזייװַאב -- םוטנדיי ןשילױוּפ םעד ןופ קיטייוו ןפיט םוצ -- ןלעװ עדייבעג-הכולמ

 ."םערַאפ לעקעהט ענַאמ,; : רעטרעוו עקידרעייפ ענעי ךיז

 ןקידנפמעק ןופ קיטילַאּפ יד .רעטרעוו עשיאיבנ ןעוועג תמאב ןענייז סָאד

 טנעצַארּפ 35 וצ גוצַאב ןיא גנוקירדרעטנוא ןופ םעטסיס רעד ,םזילַאנָאיצַאנ
 ענייא ןרַאװעג זיא -- ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד -- גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 -עטקַארַאכ טָאה סָאװ ,טיײקכַאװש רעכעלרעניא רעד ןופ תוביס-טּפיוה יד ןופ
 .הכולמ עשילוּפ ענעריובעגרעדיוו יד טריזיר

 ןופ געוו ןפיוא הכולמ עשיליוּפ יד טריפעג ךיוא טַאה קיטילַאּפ עקיזַאד יד

 סלַא רעטעּפש ךיז טָאה סע סָאװ ,רעדנעל עשיטסישַאפ טימ טעברַאנעמַאזוצ

 וצ טקריוועגטימ סָאמ רעסיורג ַא זיא ןוא ריא ןיא ןעוועג םקונ ץנעוװקעסנַאק

 .1929 רָאי ןיא הלּפמ סנלױּפ

 -ַאק רעכעלקערש רעד וצ טריפרעד ךיוא סָאד טָאה סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 .םוטנדִיי ןשילױוּפ ןופ עפַארטסַאט

 ,שזדָאל ןיא ןריובעג ,ץיעשזַאק לעוװַאּפ
 ןיא טייצ ַא טניווועג גירק ןתעב .1919 ןיא
 ןיא ןסָאלשעגנַא ךיז ;ָאטעג רעקַאטסילַאיב
 רָאנרעד ,דנַאטשרעדיװ ןשידרערעטנוא
 -רַאּפ ַא וצ טרעהעג טייצ רָאי ייווצ עּפַאנק
 .גנולײטּפָא-רענַאזיט

 ןוא עטכישעג ןופ סעידוטש טקידנעעג
 ןופ טַארַאטקַאד ןעמוקַאב 1954 רָאי ןיא
 -רעווינוא ןפיוא ןטפַאשנסיו עשירָאטסיה
 -- 1949 ןרָאי יד ןיא .שזדָאל ןיא טעטיס
 ךָאנרעד ,טנעטסיסַא סלַא טעברַאעג 8
 טעטלוקַאפ ןשירָאטסיה ןופ רַאסעפַארּפ
 -איצעּפס .טעטיסרעווינוא ןטנַאמרעד םייב
 עשיטילַאּפ - ךעלטפַאשלעזעג ןיא טריזיל
 רעשילױוּפ רעטסעיײנ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ
 .עטכישעג

 ןייז ןופ ןרָאװעג טקיטייזַאב 1968 ןיא
 ךיירקנַארפ ןייק טרירגימיא טָאה ןוא טמַא
 טניז טעברַא .החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 רעטנעצ ןלַאנַאיצַאנ,, ןשיזיוצנַארפ ןיא 9
 סלַא 'ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ ןופ
 -ַאב ןיא טלַאה .'שרעשער עד עשזרַאש,,
 עיפַארגָאנָאמ עכעלריפסיוא ןַא ןטעברַא
 ןופ קיטילַאּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו
 -רַאפ .19239--1918 ןרָאי יד ןיא ןלױּפ
 -טפַאשנסיו 50 ַא טציא ןיב טכעלטנפע
 תוכייש ןיא 10 ַא יײז ןופ ןטעברַא עכעל
 ,עּפָארײא-חרזמ ןיא עטכישעג רעשידיי טימ



 רעב לפי =

 השני ייערשד

 רעואטיל ַארדנַאסקעלַא יורפ טעמדיוועג

 .ןרָאװעג ןעמונעגרעטנורַא ןיוש ןענעז רעדלעפ יד ןופ תואובת יד .רעמוז ףוס

 רעדלעפ עקידייל יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןקירעשייה יוװ ןבָאה לגייפ עצרַאװש

 .ןגיל ןבילבעג טרָאד ןענעז סָאװ ,רענרעק יד ןקיּפוצסיױא ידכ

 סָאװ ןוא טציא ךיז ןָאמרעד ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד יצ יונעג טשינ סייוו ךיא

 רָאװ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא ,ןעקנַאדעג עניימ ןיא ףיונוצ ביילק ךיא
 ןיימ ןיא ּוו-ץעגרע זַא זיולב סייוו ךיא .םולח רעזייב ַא ןעוועג זיא סָאד רעדָא

 קיטייוו רעסיורג ַא ,טשינ ןעמָאנ ןייק טָאה סָאװ ,קיטייוו ַא טצעזַאב ךיז טָאה ףוג

 'עצ ייז .םיוב ַא ןופ ןעלצרָאװ יװ ,ןקיטייו ערעדנַא יד ךיז ןעיצ םִיא ןופ ןוא
 ..יוו ױזַא רימ ןעוט ןוא רעדילג עניימ עלַא ןיא ךיז ןטיײרּפש

 יד רעבָא ,ךיז ןעמענ ייז ןענַאװ ןופ שטָאכ ךיא סייוו --- ןקיטייוו ןוא קיטייוו

 ךימ טלגניר ,םוטעמוא זיא יז ,עגר ןייא ןייק ּפָא טשינ ךימ טזָאל סָאװ ,קערש

 ןפיױלטנַא וצ ריא ןופ ױזַא יו געווסיוא ןייק טשינ עז ךיא ,ןטייז עלַא ןופ םורַא

 ױזַא יו ,אפוג רימ ןופ ןפױלטנַא ליו ךיא ...ארומ ...ארומ בָאה ךיא

 ןיב טביוטרַאפ יו ?ןעיירשעג יד ןופ ,ןייועג םעד ןופ ןרעטייוורעד ךיז רעבָא

 .רימ םורַא םערַאיל םעד ןופ ךיא

 זיא טרַאצ .םיטש-רעדניק ַא ךרוד ךיז טסייר ןעיירשעג עלַא ןשיװצ ןופ

 ."ןעוועג סָאד זיא לַאפוצ רעדנילב ַא ...לַאפוצ ַא; : ךימ טסיירט יז .דלימ ןוא יז

 -- םיטש-רעדניק רעקיזָאד רעד וצ ּפָא ךיז ךיא ףור -- סניימ עלעדיימ ---

 ,לַאפוצ רעקידוװעעז ַא יו ייו רעמ ךָאנ טוט לַאפוצ רעדנילב ַא .סניימ עלעגייפ

 ןוא ןבעל ךעלשטנעמ ַא וצ ןעזנייא לָאמַא ךָאנ טָאה לַאפוצ רעקידוועעז ַא לייוו

 רעבָא :תונמחר טימ טפָארטש ןוא רע טגָאלש ,טפָארטש ,טגָאלש רע רעמָאט

 טזָאל ןוא טכעטש ןוא טכערב ןוא תונמחר ןופ טשינ טסייוו לַאפוצ רעדנילב ַא

 .געוו ןיא םיא ךיז ןלעטש סָאװ ,עקינעי יד וצ ןרָאצמירג ןייז סיוא

 םיטש:-רעדניק יד טהנעט ...לַאפוצ רעדנילב ַא ...לַאפוצ רעדנילב ַא --

 .רעהפיוא ןָא

 יא סָאד לכעלוק סנעמעוו ןרעה ,ךיא גָאז ,רעבָא רימָאל

 . . .לַאפוצ רעדנילב ַא --

 סָאד ,שימייה יז ןעמ טפור יוו יו .ךיז ךיא ּפַאכ .ןַאיװיו ךָאד זיא סָאד

 עטרַאצ עניילק יד ,סע טסייה ,טבעל ןַאיװיװ .ןבעל :שיזיוצנַארפ ןיא טיידַאב

 .סע טסייה ,ןריולרַאפ ץלַא טשינ ךָאנ זיא .ךימ טסיירט ,רימ וצ טדער יװ-יוו

 ריא טימ ןטסיירט ןזָאל ךימ רשפא ךיא לעװ ,ןטסיירט ךימ ןעק יוו-יוו דלַאביװ
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 ךיז ןָאטּפָא טשינ טכייל ױזַא טעו רעבָא קערש יד .ןבעל ריא טימ ,לכעלוק

 .רעדילג עניימ ןופ

 ךיא .ןטסיירט וצ ךימ ןוא ןדער וצ חוכ ךָאנ טָאה יז .טבעל ןַאיווװיװ ,ָאי

 -עג ריא ףיוא טלרינשעג ךיז טָאה ,טלייצרעד רימ ןעמ טָאה ,טולב .ןָא יז קוק

 ןגעלעג יז זיא טליהעגנייא ,ךעלעטנעה יד טימ טגעװַאב טשינ טָאה יז .טכיז

 יז ידכ ךיז ןופ ןָאטעגסױא טָאה שטנעמ רעדמערפ ַא סָאװ ,דמעה סיורג ַא ןיא

 .טלעק ןופ ןרעדיוש ליפוזַא טשינ לָאז

 ,גייווש ,ןיינ רעדָא .ןעשעג זיא סע סָאװ לייצרעד ,עלעדיימ ןיימ ,דער --

 ַא ןייז לָאז ,וטסגָאז ,לַאפוצ רעדנילב ַא .עלעגייפ ןיימ ,ןָא טשינ ךיז גנערטש

 -וועעז ַא .ןבעל טזָאלעג ךיד ןוא ןעזרַאפ ךיד עקַאט טָאה רע !לַאפוצ רעדנילב

 .עלעגייפ ןיימ ,ןטימעגסיוא טשינ ךיד רשפא טלָאװ לַאפוצ רעקיד

 וצ טנַאװ ןייא ןופ רעמיצ-לָאטיּפש ןיא םורַא טעשזדנָאלב קילב סנַאיוװיװ

 יד וצ ,םיריוטקָאד יד וצ וצ ךיז טקוק יז ? יוו-יוו ,יז טכוז סָאװ .רעטייווצ רעד

 ןטעלג ,ריא וצ ןעלכיימש ייז .סױרַא ןוא ןײרַא ןעייג סָאװ ,רעטסעוװש-ןקנַארק

 ..יריא וצ טוג ױזַא עלַא ןענעז ,ןקילב ערעייז טימ יז

 ?ןבילבעג ןבעל זיא רע טגערפעג רעטסעוװש-ןקנַארק רעדעי ייב בָאה'כ --

 ? עבָאב ןיימ ? עדייז ןיימ ?לרעדורב ןיימ ? עמַאמ ןיימ ? עטַאט ןיימ

 ןעזעג ךיא בָאה ,ןגיוא ענעפָא טימ ןגעלעג ןיב'כ ןכלעוו ןיא ,סנַאלובמַא ןיא

 -לָאק ַא ןיא טליהעגנייא יורפ ַא ךיוא .קיטייו ןופ ןגירשעג טָאה רע .ןטַאט ןיימ

 ףעזעגסױרַא ןעמ טָאה רָאה עריא זיולב ,ערד

 זיא ,יורפ יד ,יז ?עבָאב ןיימ רעדָא עמַאמ ןיימ .ןעוועג סָאד זיא רעוו

 ...טיוט ןעוועג

 ןעשעג זיא סָאד ױזַא יו ןלייצרעד וצ יוו-יוו ךיז טסעמרַאפ רעדיוו ןוא

 טשינ ןופרעד רעמ לָאז יז ןגָאז ריא ךיא לָאז ?ןטלַאהּפָא יז ךיא לָאז

 רעבָא ,האופר ַא טפָא רעייז ןסעגרַאפ זיא סיוועג ?ןסעגרַאפ לָאז יז ,ןטכַארט

 -עלשנייא לָאמלײט ןעק ןעשעג זיא סע סָאװ ןלייצרעד ןוא ןענָאמרעד ךיז ךיוא

 .טעמוא םעד ןביירטרַאפ ןוא קיטייו םעד ןרעפ

 ,לייצרעד ,טייהרעליטש רעבָא !יוװ-יוו ,לייצרעד ,עלעגייפ ןיימ ,דער ָאט --

 ןסעגרַאפ וטסלָאז ךָאנרעד ןוא ךיז ןָאמרעד

 -רעד יז .דיר עשירעדניק ,רעטרעװ עשירעדניק טימ טלייצרעד יװייוו

 סע ןוא ךַארּפש ןיימ ףיוא ףכית סָאד ץעזרעביא ךיא ןוא ןושל ריא ףיוא טלייצ

 ןעשעג זיא סע סָאװ ,טייצ רעכיילג וצ עדייב ןלייצרעד רימ זַא ,רימ ךיז טכוד

 ,לַאפוצ ןקידוװעעז רעדָא ןדנילב ןטימ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה יז ןעוו ריא טימ

 רָאג טמענ סע ּפָארַא-גרַאב ןוא ףױרַא-גראב ךיז ןעיצ ןגעװ-טלַאּפסַא יד

 -רעביא יו קירוצ ןפיול ,ןפיול סעּפולס-ןפַארגעלעט יד .ייז וצ טשינ ףוס ןייק

 ןכָאנ רענייא געיעג ןיא ךיז ןזָאל ןליבָאמָאטױא-טסַאל ערעווש .ענעקָארשעג

 ףרעוו וצ בױט שממ שיורעג ַא ןוא ףיולעג ַא .וצ טנָאזירָאה םוצ ןטייווצ

 טימ ןדָאלעגנָא ,ָאטױא-טסַאל רערעװש ןוא רעסיורג ַא זנוא טגלָאפרַאפ סע

 טניז .ּפָארַא-גרַאב ךָאנ זדנוא טפיול רע ,ּפָארַא-גרַאב ןרָאפ רימ .סנטסַאק-ריב

 ןעװעמַאה רעמ טשינ ָאטױא-טסַאל ןופ רעפָאש רעד ןעק סרעטעמָאליק ערערעמ

 ,סעזמערב ענייז
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 רע זיא -- טרעיודעג סָאד טָאה קילבנגיוא ןַא יוו רעקינייוו --- גנולצולּפ

 -ַאוצ םעד ןרעדליש ךיא לָאז ױזַא יו ...ןוא ָאטױא רעזנוא ןיא ןרָאפעגניײרַא

 ?ןעשעג סָאד זיא טנעמָאמ ןכלעוו ןיא ?סָאטױא עדייב ערעזנוא ןופ סיוטשנעמ

 ןעקנַאדעג יד ןיא רימ טנירעצ ץלַא זַא ,ךיא עז ,ןענָאמרעד ךיז ווּורּפ ךיא ןעוו

 ךיז טָאה טייצ יד זַא ,ךיז טכוד רימ .טשינ רכז ןייק ןופרעד טביילב סע ןוא

 .טנורגּפָא ןַא ןיא יו ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןיירַא ךיז טשטילג ןעמ .טלעטשעגּפָא

 םעדָאפ ַא יו ױזַא זיא'ס .ןָאט וצ יירשעג ַא טשינ טייצ ןייק וליּפַא טָאה ןעמ

 סָאװ סָאד םערָאװ ,טשינרָאג ...רעטייוו ןוא ןסירעגרעביא גנולצולּפ ךיז טלָאװ

 .קיטייוו --- זיא ןעשעג רעטייוו זיא סע

 ןקידקיטייו םעיינ םעד ןוא סױטשנעמַאזוצ ןשיווצ ןעגנַאגרַאפ זיא טייצ לפיוו

 טשינ ריא ןגעוו רימָאל ָאט .טשינ רענייק ?ןטסעמסיוא יז ןעק רע ,בייהנָא

 ,עטעדנוװרַאפ ןופ טלעוו ַא ןיא ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ךיז ןעניפעג רימ .ןדער

 .ךעלטעב עסייוו-יינש ןיא ןגיל סָאװ ,רעדניק

 -ַאלק-ץרַאה יד ,גאלשסלוּפ םעד ןעמ טלייצ ָאד .לָאטיּפש-רעדניק ַא זיא'ס

 ןשיוצ דישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא סיוועג .ץיה יד ןטסָאמעג טרעוו ָאד ,שינעּפ

 ןרעדנַא םעד ןוא ןטקידעשעג ןייא ןשיווצ ,טייווצ ַא ןוא דניק טעדנּוװרַאפ ןייא

 -גרַאב רעד ,ןעיײסָאש ןוא ןגעוו יד סָאװ ,ןדנּוװ יד ןיא ,רעטלע ןיא דישרעטנוא ןַא

 ערערעמ ןופ רעדָא ייווצ ןופ סױטשנעמַאזוצ רעד ,ּפָארַא-גרַאב רעד ןוא ףױרַא

 .ןעוועג םרוג ןבָאה ,ןליבָאמָאטױא

 רעד ,ךעלעגיוא עשירעדניק יד ןופ קילב רעד רעבָא ...סיוועג ,סיוועג

 רע רָאנ בוא -- קילב רעכעלנירג-יורג רעדָא רעיורג ,רעיולב ,רעצרַאװש

 טשינ ןענעז אפוג ןגיוא יד רָאנ ביוא ,שזַאדנַאב ַא טימ טקעדעגוצ טשינ זיא

 ַא טקוק רע .רעקיבלעז רעד טעמכ זיא --- ןרָאװעג ןשָאלעגסיױוא רעדָא טקידעשַאב

 רע ,סָאװ טשינ ןיילַא טסייו רע .טכוז ןוא טלעװ-לָאטיּפש רעד ןיא רעטלמוטעצ

 ...ןעמעו טשינ ןיילַא טסייוו

 זיא סע ןעוו ,קילבנגיױא םעד ,ץלַא ךָאנ ךיז טיצ סָאװ ,עגר יד טכוז רע

 קיטייו ןכעלדנעטשרַאפמוא ןוא ןביוט םעד ןיא ןרָאװעג טרעווילגרַאפ יװ סעּפע

 .ףוס ןייק ןוא ביוהנָא ןייק טשינ טָאה סָאװ, םענייז

 תונברק ןענעז ,לָאטיּפש םעד ןיא ןגיל סָאװ ,רעדניק עלַא . . .סיוועג ,סיוועג

 ,סעּפולס-ןפַארגעלעט יד ןופ ,ןגעוו עגנַאל ,עגנַאל יד ןופ ןוא ליבָאמָאטױא ןופ

 ןופ . . .ןופ

 ײּפש ,עקירעמַא רעטייו רעסיורג רעד ןיא ןלָאטיּפש ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ

 ןגעוו יד ןופ ,ןליבָאמָאטױא יד ןופ עטעדנּוװרַאפ ןוא עקנַארק ײלרעלַא רַאפ ןלָאט

 -רעד ליוװ סָאװ ,קילב ַא ןעמ טנגעגַאב ייז ןופ ןדעי ןיא .ללכב ןבעל . ..ןופ ןוא

 ןפָארטעג טָאה םיא טימ סָאװ סָאד ןלייצרעד וצ ױזַא יו טשינ טסייוו ןוא ןלייצ

 רַאפ ןוא םיריױטקָאד יד רַאפ ןוא ןײלַא ךיז רַאפ ךיז טקערש סָאװ .קילב ַא

 וצ יירפ ידכ ךעלגעמ זיא סע סָאװ ,ץלַא ןעוט עכלעוו ,רעטסעוװש-ןקנַארק יד

 עקידרעטייו ןוא געט עקידרעטייו ,טפנוקוצ ַא ,טנָאזירָאה ַא םיא רַאפ ןכַאמ

 ,טכענ

 סרעזייוגעוו יו ןעניד וצ םיריױטקָאד יד טגנילעג לָאמעלַא טשינ רעבָא

 ןטימ ןיא זַא ,טפערט סע .קילב ןטעדנּוװרַאפ םעד רַאפ ןיירַא טפנוקוצ רעד ןיא

 זיא טשינרָאג ןוא ,קילב רעד ,סױא ךיז רע טשעל ערעייז ןעגנוגנערטשנָא יד

 טימ ,ןבעל טימ ,טכיל טימ ןדניצוצנָא רעדיו םיא דנַאטש ןיא רעמ טשינ
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 -עג ,טפמעקעג ,ןטכיולעג .ןעוועג ,ןשָאלעגסױא ךיז טָאה ןבעל ַא .גנונעפָאה

 ךיז ןָאק רעוו ןוא ןייטשרַאפ ןָאק רע .ָאטשינ ,רעמ ָאטשינ ...ןוא טבערטש

 ןדנילב ַא ןופ ןברק ַא ןלַאפעג רע זיא ?ןשטנעמ ַא ןופ לרוג ןיא ןטכַארטנײרַא

 ?לַאפוצ ןקידוועעז ַא ןופ רעדָא

 ןענופעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ליבָאמָאטױא רעד ןעוו טנעמָאמ םעד ןופ

 טָאה ,עבָאב ריא ןוא עדייז ריא ,לרעדורב ןיילק ריא ,עמַאמ-עטַאט סנַאיוװיװ

 -עגסױרַא ָאטיױוא ןופ ןענעז עלַא ןוא ּפולס ןשירטקעלע ןַא טימ טנגעגַאב ךיז

 -עגרעביא יו ךיז טלעוװ עצנַאג יד טָאה ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןרָאװעג טרעדיילש

 .ןענעקרעד וצ רעמ טשינ זיא יז ,טרעק

 ןַאיװיו ןייז ןעק'ס .טרָא ןפיוא טוט ןגיל ןבילבעג זיא עבָאב סנַאיוװיװ

 טסייו רשפא ,טגָאזעג טשינ ריא סע טָאה רענייק םערָאװ ,טשינ ךָאנ סָאד סייוו

 .טידַאב טוט רעד סָאװ טשינ ללכב יז

 סָאװ ,לָאטיּפש ןיא םיריױטקָאד וליפַא ,ןשטנעמ עסיורג וליפַא ,סנקירעביא

 ,טיוט םוצ ןבעל ןופ גנַאגרעביא םעד ןופ ייז ןּפעש ןעגנורַאפרעד ערעייז עלַא

 -טיױט טימ ןעמעטָא סָאװ ,המחלמ ַא ןיא רענלעז וליפַא -- רעטייו טשינ רעבָא

 קעװַא טריפ טיט רעד ןיהּוװ ,ןעמונעג טנורג ןיא ,טשינ ךיוא ןסייוו ,רַאפעג

 ?עבָאב ַא ץלַא ךָאנ יז זיא ?עבָאב עטױט ַא .ןשטנעמ םעד

 ,טשינ דער ,ןופרעד רעמ טשינ טכַארט !עלעוויוו עניילק ןיימ ,ןיינ ,ןיינ ---

 ךלַאב ןוא ןעשעג טשינ טשינרָאג זיא רשפא .ךיד טעב ךיא ,טשינ לייצרעד

 לָאטיּפש ןופ רעטנוזעג ַא ןײגסױרַא ךיוא טעוװ עדייז ןייד ןוא ןרעוװ טנוזעג וטסעוו

 טנוזעג ןלעװ עלַא יז ,לרעדורב ןייד ןוא ישעמַאמ ןייד ןוא ישעטַאט ןייד ןוא

 ,עדייז רעטייווצ ןייד ,ךיא ,ריד וצ ןרָאפ וצ ןעמוקעג רימ ןענעז טָא ,טסעז .ןרעוו

 ריד ןבָאה ןוא ,עמַאמ סישעטַאט ןייד ,עבָאב ןייד ןוא עטַאט סישעטַאט ןייד

 ,טניירפ עטוג ערעזנוא עלַא ןופ סורג ַא ,ךיירקנַארפ ןופ סורג ַא טכַארבעגטימ

 וד יװא לו ןעז ןעמוקעג ןענעז רימ ...ביל יוזא ...ביל יוזא ךיד ןבָאה סָאװ

 ַא טכַארבעגטימ ךיוא ריד רימ ןבָאה טָא ...עקלַאיל ןייד טימ ךיז טסליּפש

 :ןכַארּפש יירד טיײיטשרַאפ יז ,ריא טימ דער ,ןָא יז קוק .. . .עלעדײמ-עקלַאיל

 וטסעוו ,עלעוויו ,ןָאט דער ַא ריא טימ ריבָארּפ .שידיי ,שיזיוצנַארּפ ,שילגנע

 ,המכח ַא ,עטנרעלעג ַא רַאפ סָאװ ,זיא יז עקלַאיל עגולק ַא רַאפ סָאװ ןעז

 !.הלד ךיא גאז

 -לַאיל ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טסייו יז .רימ ףיוא קוק ַא טגנַאלרעד ןַאיוװיװ

 עתמא יו ױזַא טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ץלַא טשינ -- ןדער ןענעק סָאװ סעק

 סױרַא ןעגנערב ייז סָאװ ,רעטרעוװ רָאּפ יד רעבָא ,ןעײגוּפַאּפ יוו רָאנ ,רעדניק

 ןעועג טלָאװ .רעטרעוו עשינַאקירעמַא ןענעז ,ּפיל עשעקלַאיל ערעייז ףיוא

 טגָאז .שיזיוצנַארּפ ךיוא טדער עקלַאיל סנדייז םעד יצ ,ןסיו וצ עװַאקעשט

 זױלב טשינ טדער עקלַאיל ןייז זַא ,זירַאּפ ןופ טמוק סָאװ ,עדייז ריא רעבָא

 טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה יז .ןייז טשינ ןעק סָאד .שידיי ךיוא רָאנ ,שיזיוצנַארפ

 .שידיי ןדער לָאז עקלַאיל ַא זַא ,טרעהעג
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 סייוו ךיא .טכַארט יז סָאװ סייוו ךיא .עטעדנּוװרַאּפ ַא ןָא ךימ טקוק ןַאיװיװ

 ןעמ סָאװ ,לגני-רדח ַא יו ךיז םעשרַאפ ךיא .ךיז טרעדנּוװ יז סָאװ רעביא

 הּפרח רַאפ טיר רעוו ךיא זַא ,ךיז טכוד רימ. ןגיל ַא ייב טּפַאכעג םיא טָאה

 .השוב ןוא

 רימ טסבילג וד ?סָאװ -- ךיא למַאטש -- ...עלעוויוו ...עלעוויוו --

 ךיא ...טכערעג טסיב וד זַא ןייז ןעק סע ?שידיי טדער עקלַאיל יד זַא ,טשינ

 -נַארפ טשינ ,טשינ יז טדער ןדער :תמא םעד ןגָאזסױא ריד לעװ ךיא ? סייוו

 -ָארעג ַאזַא ןוא ענייש ַאזַא שטָאכ םערָאװ ,שידיי טשינ ,שילגנע טשינ ,שיזיוצ

 -רַאפ ,ןייטשרַאפ רעבָא .עקלַאיל ַא יו רעמ טשינ טרָאפ יז זיא ,זיא יז יו ענעט

 ףעז דלַאב וטסעװ טָא .ךיד ךיא רעכיזרַאפ ,כַארּפש יירד עלַא ָאי יז טייטש

 ,שידיי רעטרעװ רָאּפ ַא ָאי ךָאד טסנעק וד ,ריא וצ ןָאט דער ַא עקַאט ריבָארּפ

 ..ןעז וטסעוװ ...ןגָאז וצ טנרעלעגסיוא ךיד בָאה ךיא סָאװ

 ...ןגיוא עסיורג ,עסיורג טימ רימ ףיוא ץלַא ךָאנ טקוק ןַאיװיװ

 -עמַאמ ריא ףיוא טשינ ,ריא וצ רעטייוו ךיא דער -- עלעיוויוו ,ָאי ,ָאי --

 רעסעב ךימ לָאז יז ידכ ,שידיי זיא סָאװ .ןושל-עבָאב ריא ףיוא רָאנ ,ןושל

 ןייטשרַאפ עקלַאיל יד ןענרעלוצסיוא טכייל ןעוועג טשינ זיא'ס -- ןייטשרַאפ

 -וצסיוא ריא ידכ ןדערנײרַא ריא ןיא טפרַאדעג ךיא בָאה גנַאל ,גנַאל .שידיי

 רעדניק עשידיי טײהרעמ עטסערג יד יװ .שידיי ןיא רעטרעוװ רָאּפ ַא ןענרעל

 טרפב .שידיי ןדער טנעקעג טשינ יז טָאה ,עקירעמַא ןיא ךיוא ןוא ךיירקנַארפ ןיא

 לָאמניײק טָאה יז ּוװ טפעשעג שידיי-טשינ ַא ןיא יז ךיא בָאה טפיוקעג זַא ,ךָאנ

 .טרעהעג טשינ טרָאװ שידיי ַא

 ןקידנגערפ ַא טימ עלעיוויוו ךימ טגערפ -- ?טכַאמעג סָאד וטסָאה יװ ןוא --

 ? עדייז ,ױזַא יו -- קילב

 גולק ךיוא זיא ןוא ץרַאה טוג ַא טָאה יז זַא ןעזעג בָאה ךיא ? ױזַא יו --

 -נָא רימ טָאה ןעמ סָאװ ,סעקלַאיל עקירעביא יד יו רעמ ךס ַא ,קיאעפ ןוא

 ןריבָארּפ לעװ ךיא :טכַארטעג ךיז ךיא בָאה ,ריד רַאפ ןפיוק לָאז ךיא ןטָאבעג

 ליוו יז בוא זַא ,ןלייצרעד ריא ןעמונעג ךיא בָאה ?ןרילרַאפ ךיא ןעק סָאװ

 טָאה ןוא דניק גולק ַא רעייז זיא סָאװ; לקינייא ןיימ ןופ לרעטכעט ַא ןרעוו

 יז זומ ,ךַארּפש עשידיי רעייז ביל טָאה ןוא ןעבָאב ריא ןוא ןדייז ריא ביל

 ךיא .טגלָאפעג ךימ טָאה יז ןוא ,שידיי ןייטשרַאפ ןענרעלסיוא ךיז טגנידַאבמוא

 ןפלעה ריד ןעק ןוא ריד רַאפ האופר ַא ןייז ןעק סָאד זַא ,טגָאזעג ךָאנ ריא בָאה

 ,עלעיוויוו ,ןיוש וטסייו ,השעמ יד זיא טָא .ןרעוו טנוזעג רעכיג סָאװ טסלָאז וד

 ןענרעלסיוא ךיז לָאז יז טלעוּפעג ריא ייב בָאה ךיא ױזַא יוװ ,עלעגייפ ןיימ

 ? שידיי ןייטשרַאפ

 -יוו ןגייצרעביא וצ ןעגנולעג טשינ רעדָא ָאי זיא רימ יצ טשינ סייוו ךיא

 -לַאיל טימ לָאטיּפש ןשינַאקירעמַא ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,לקינייא ןיימ ,ןעלעיוו

 תעב .ןושל-שידיי טיײטשרַאפ עקלַאיל ןיימ זַא ,סמערָא עדייב עריא ןיא סעק

 עכעלטע טימ ןופ ןלױּפ ןייק ןגיולפעגקירוצ רָאג ןעקנַאדעג עניימ ןענעז השעמ

 עשידי עמערָא יד וצ ,ץיוושיוא רעגַאל-טיױט םעד וצ קירוצ רָאי קילדנעצ

 -מוא טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ סעּפוק עצנַאג ןיא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,סעקלַאיל
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 ,ךעל'הקבר ,ךעל'הרש ,ךע'לחר ,ךעלעדיימ עשידיי ,סעמַאמ ערעייז טכַארבעג

 ףיוא -- שידיי טדערעג ךיוא רָאנ ,ןענַאטשרַאפ זיולב טשינ ןבָאה ייז .ךעל'הנח

 .ךעלעדנח עשעקלַאיל ערעייז טימ ,טנעצקַא ןשעקלַאיל רעייז טימ ,רעגייטש רעייז

 ...רעבָא

 -וצפיוא ןטרָאד ךיז טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןעקנַאדעג עניימ ןבָאה גנַאל

 בָאה ,סעקלַאיל ענעי וצ ןדער וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא רָאנ יו םערָאװ ,ןטלַאה

 זיא ןושל רעייז .רימ וצ וצ רעמ טשינ ךיז ןרעה ייז זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ךיא

 -עגפיוא ייז ןבָאה ,ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז ךעלעמַאמ עשידיי ערעייז .טיוט

 טקישעגּפָא יז ןענעז עלַא טעמכ .ייז וצ טדער ןעמ סָאװ ןייטשרַאפ וצ טרעה

 עשטייד יד רַאפ הנתמ ַא -- דנַאלשטיײיד ןייק רעדרעמ-רעדניק יד ךרוד ןרָאװעג

 ןייטשרַאפ ןענרעלוצסיוא ייז ןבעגעגנייא רעדניק עשטייד יד ךיז טָאה יצ .רעדניק

 ןוא טשינ ךיא סייו סָאד -- ?שטייד ףיוא ייז טימ ךיז ןליּפש וצ ןוא שטייד

 טפרַאדעג ךיא טלָאװ טינַא .טשינ זַא ,ןביולג ךיז טליו רימ .ןסיוו טשינ ליוו

 טשינ לָאז ךיא רעסעב ןיוש זיא .סעקלַאיל ןופ טלעו רעד ןיא ךיוא ןעלפייווצ

 .. .ןופרעד ןטכַארט

 -עג עניימ ןופ ףיוא עלעיוויו גנולצולּפ ךימ טקעװ -- !עדייז !עדייז ---

 -רַאפ ,טכַארבעג רימ טסָאה וד סָאװ ,עקלַאיל יד .טכערעג טסיב וד -- ןעקנַאד

 בָאה טָא ...ךיוא שידיי ,ןכַארּפש עלַא טײיטשרַאפ יז ,ָאי ,ָאי ,שידיי טייטש

 . . .עדייז ...עדייז ...ןענַאטשרַאפ ךימ טָאה יז ןוא טדערעג ריא וצ ךיא

 -- ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל רימ זיא -- ?עלעיוויוו ,וטסגָאז סָאװ ---

 ןיימ ,ןמיס רעטוג ַא ?ןענַאטשרַאפ ךיד טָאה יז ןוא ריא וצ טדערעג טסָאה וד

 ךלַאב טסעװ וד זַא ,ןיוש וטסעז ...דניק רעייט ןיימ ,עלעגייפ ןיימ ,עלעיוויוו

 ...אד לייוו ,לָאטיּפש ןופ ןײגסױרַא טסעװ ןוא ןרעוו טנוזעג

 ףעקנַאדעג יד ןיא טשינ וליפַא ,טגָאזרעד טשינ ךיא בָאה עקירעביא סָאד

 -עג טונימ רעד ןיא בָאה ךיא םערָאװ ...טשינ וליפַא ,םולח ןיא טשינ וליפַא

 קירוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ טימ ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא ןָא ןסעגרַאפ טלָאװ

 םעד ןיא ָאד לייו ...ץַאז םעד טקידנערַאפ טשינ ךיא בָאה רעבירעד ןוא

 -ניק עטעדנּוװרַאפ ,עקנַארק ןופ ןבעל סָאד ּפִא ןטיה עלַא ּוװ לָאטיּפש ןקיזָאד

 סרעייז ןבעל סָאד ּוו -- רעדניק עשידיי יצ עשידיי-טשינ ,סנייא ץלַא -- רעד

 יו רעטסעװש-ןקנַארק ןוא סעשרָאטקָאד ,םיריוטקָאד יד ךרוד טיהעגּפָא טרעוו

 ענייד ןלייצרעד ןענָאק דלַאב טסעװ וד זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא

 וד ױזַא יו סנ םעד ,לעוװ טסעװ וד ךַארּפש רעכלעוו ןיא ,סעקלַאיל עדייב

 ךיז ןלעו ןוא עלהשעמ ןייד ןרעהסיוא ןלעװ ייז ןוא ןרָאװעג טעװעטַארעג טסיב

 ןבעל טעװעטַארעגּפָא ןייד טימ ןעיירפ

 ךרודַא טשינ טייג סע !ןפָארטעג זנוא עפָארטסַאטַאק יד טָאה סָאװרַאפ

 .ןּפיל עניימ ףיוא ןעגנעה טשינ לָאז עגַארפ יד ,גָאט רעד

 ?ןבעל ןבילבעג ןענעז רימ סָאװ ,סנ םעד טימ ןעיירפ ןפרַאד ךיז סָאװרַאפ

 זַא ,סנ רעסיורג ַא זיא יאדווא ...לַאמרָאנ ץלַא ױזַא ןייז טנעקעג ךָאד טָאה סע

 ...טבעל החּפשמ ןיימ

 ףעמָאנ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,קיטייו ַא טצעזַאב ךיז טָאה ףוג ןיימ ןיא

 .יוו ױזַא ריא טוט סע ,ייוו ױזַא ריא טוט סע
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 .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג ,רעניפ .י
 -עג .ןיטשרוב קחצי -- ןעמָאנ רעּתמא
 ירפ .לוש-סקלָאפ ןוא רדח ןיא טנרעל
 ןעמוקעג 1925 ןיא .רעטעברַא ןַא ןרָאװעג
 -כיילג ןוא טעברַאעג וװ ,זירַאּפ ןייק
 ןשידיי ןיא ויטקא ןעװעג קיטיײצ
 -יטקַא 1944 זיב 1941 ןופ .ןבעל-רוטלוק
 טנַאּפוקַא ןשיצַאנ ןגעק רעפמעק רע
 -עגנָא ירפ .דנַאלרעטניה ןשיזיוצנַארפ
 טשרע טריטויבעד רעבָא ,ןביירש ןביוה
 -ַאּפ רעד ןיא גנולייצרעד ַא טימ 1947 ןיא
 טקורדעג ןַאד טניז ."עסערּפ עיינ , רעזיר
 :ןיא ןעגנולייצרעד ,ןציקס .ןלעװַאנ
 ""ןטפירש עשידיי , ,"טפירשטייצ רעזירַאּפ ,
 -ענ ַא .א"יא (קרַאי-וינ) י"רוטלוק עשידיי ,
 טצעזרעביא ןרָאװעג ןלעוװָאנ לָאצ עסיוו
 -לע ,, ןיא טקורדעג ןעוועג ןוא תירבע ןיא
 : םרָאפ-ךוב ןיא ןבעגעגסױרַא ."רמשמה
 ןלעװַאנ,; ,"תושמשה-ןיב ןופ העש יד;
 ןייא ."תוחּפשמ ייווצ,, ןַאמָאר רערעסערג
 -טימ .שיזיוצנַארּפ ןיא טצעזרעביא ךוב
 יד ןופ ''ךוב-רוכזי, םעניא טקילײטַאב
 -ירש עשידיי רעזירַאּפ ענעמוקעגמוא
 .סרעב

 קינלָאק .א :גנונעכייצ

 ..ןרהיפרא רששוא =

 ןקאז םתרפא טימ (טײצלאמ א "יש ףערטששעמטוש

 ןַאמענעל .ל ,ַאלַאקסַאשט .נ ברה ,קינרוקס .א ,רעגנילק .ש :סטכער ןופ -- טעז ןעמ

 ,גרעברעבליז .נ ,יקסווַאשרַאוו .רד ,ןעב ,יױרפ ןייז ןוא קַאז םהרבא

 .עשטוק .ב
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 ַאטוקרָאװ רענַאל ןופ ןעננונעכייצרַאּפ

 -עג טריטסערַא ןיב'כ יװ רָאי קילדנעצ יירד רעכעה רעבירַא ןענעז סע

 טסוגיױא ןט 29 םעד ןעשעג זיא סָאד .טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ךרוד ןרָאװ

 לייטרוא ןַא ןעמוקַאב רעטעּפש הסיפת רעקשיקול ןיא ןסעזעג רָאי ַא ךרעב ,0

 ןטמירַאב-קירעיורט ןיא עגרָאטַאק ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא רָאי טכַא ןופ

 ןיימ .ןַאעקָא-זייא ןופ טייו טשינ ךיז טניפעג סָאװ ,ַאטוקרָאװ רעגַאל-סטעברַא

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןיב'כ סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא "אטח, רעסיורג

 ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ; דנוב-טנגוי

 -רָאװ רעגַאל ןיא ןוא עמרוט רעקשיקול רעד ןיא ןעגנובעלרעביא יד ןגעוו

 לָאמנייק ,סנטצעל זיב ,ךיא בָאה ךָאד .ךס ַא ןביירש טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,ַאטוק

 .ןבירשענ טשינ םעד ןגעוו

 עניימ ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ עכעלטע טכַאמעג ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ןבילוצ ןעוועג ןעמונעגרעביא קרַאטש רָאג ןיב'כ ןעוו ןעגנובעלרעביא ערעווש

 ,רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב םעד ,רעלָא ןָאעל טניירפ ןוא רבח ןיימ ןופ טיוט

 רַאפ זיא ןוא ,ןרָאװעג טריטסערַא ךיא סָאװ טכַאנ רעבלעז רעד ןיא זיא רעכלעוו

 -רַאפ ייב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד .רעדורב רעיירט ַא יו ןעוועג רימ

 .ןטייהנגעלעג ענעדיש

 -טנפערַאפ "טייצ רעזנוא, ןוא "עמיטש רעזנוא, ןיא טלָאמעד בָאה ךיא

 -לעה ןוא טיײקיליװרעפּפָא רעקידלַאװעג רעד ןגעוו ,ןעגנונָאמרעד עקינייא טכעל

 יד רעטניה ךיז ןעניפעג רעזדנוא תעב םענעברָאטשרַאפ ןופ גנוטלַאה רעשיד

 .רעגַאל ןשיטעיווָאס ןופ ןעלגיר

 זיא סָאװ ,טקַאפ ןסיוװעג ַא ןבעגרעביא טציא ךיא לעװ הלחתה רעד טָא ךָאנ

 .טנַאסערעטניא רָאג זיב

 ריִמ ןענעז ,םישדח ףלע ךרעב הסיפת רעקשיקול רעד ןיא ןציזּפָא ןכָאנ

 רעשיטעיווָאס-שטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ געט סקעז ,1941 ינוי ןט-16 םעד

 ןעמ עכלעוו ,ןענָאגַאװ:המהב עטכַאמרַאפ ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ,המחלמ

 -ַאב ןוא ןטַאדלָאס-עדעוװַאקנע יד ץוח .ןרעמַאק-הסיפת ןיא טלדנַאװרַאפ טָאה

 ןופ רעכעד יד ףיוא זיא ,ןטיהעג זדנוא ןבָאה עכלעוו ,רעײמרַא טיור עטנּפָאװ

 םירמוש יד ידכ גנודניברַאפ-ןָאפעלעט ַא טנדרָאעגנייא ןעוועג ןענָאגַאװ יד

 ףקידנעטשרַאפ ןענָאק ךיז טונימ רעדעי וצ ןלָאז

 קילדנעצ ףניפ טּפטטשעגנײרַא טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ,ןָאגַאװ ןופ ליד ןיא

 טרָא ןַא רַאפ טנידעג טָאה סָאװ ,ךָאל ַא ןרָאװעג טגעזעגסיוא זיא ,ןשטנעמ

 .ןכיורבעג עכעלשטנעמ יד ןליפרעד וצ

 -ניא רעסיוועג ַא ןענופעג ךיז טָאה ןָאגַאװ ןיא עטקַאּפעגנײרַא יד ןשיווצ

 .ּפיט רעלעניגירָא ןַא רעייז .ןיוועל רעינישז
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 -טפַאשנסיװ ַא ןיא טעברַאעג רע טָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ
 עשיטסירעלטיה יד .דנַאלשטייד ןיא ,ןפָאטש עשימעכ רַאפ טלַאטשנַא רעכעל
 זיא סע ןכלעװ ןיא ?ווירב םענרעזייא. ןַא ןבעגעגסױרַא ןליפַא םיא טָאה טכַאמ
 געמ ,דיי ַא זיא רע סָאװ ףיורעד קידנקוק טשינ זַא טרעכיזרַאפ ןרָאװעג םיא
 -רָאג םיִא טעװ סע ןוא -- טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ןייז ןצעזרָאפ רעטייוו רע
 .ןעשעג טשינ

 טשינ ןיועל רעינישזניא טָאה ןשטייד יד וצ יורטוצ ןסיורג וצ ןייק
 טָאװ ,1939 ןיא ןעגנואיצַאכ-טפַאשטניירפ עשיסור-שטייד יד תעב ןוא ,טַאהעג

 ,ענווָאק ןייק ןילרעב ןופ עזיוו-רָאפסױרַא ןַא ןעמוקַאב וצ ןבעגעגנייא םיא ךיז

 רע זיא עגירטניא ןַא סעּפע בילוצ .טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה טייהיירפ ןייז

 רעקשיקול רעד ןיא טצעזעגנייא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןטעיוװַָאס יד ךרוח

 ,הסיפּת

 ןעוועג זיא ,רעלטפַאשנסיװ ךס ַא יב טפערט סָאד יו ,רעינישזניא רעד טָא

 טעבנגעגוצ םיא ןעמ טָאה הסיפת ןיא ,שטנעמ רענעפלָאהַאבמוא ךעלקערש א

 ןבילבעג זיא רע .סעזילַאװ עכעלטע ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןכַאז ענייז עלַא
 .ךיו ףיוא טַאהעג טָאה'ר סָאװ ,םעד טימ זיולב

 סָאװ טימ ןפלָאהעגסױרַא םיא ךיא בָאה ,עגַאל עשיגַארט ןייז קידנעעז

 ןכַאז ערעדנַא ןוא רעטעװס ַא ,שעװ עשירפ -- טנָאקעג רָאנ בָאה'כ

 ךָאד רעבָא ,טַאהעג טשינ ןכַאז טימ סעזילַאװ ןייק ךיא בָאה ,תמא ןַא סָאװ

 -וצנָא ידכ קיטיונ ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ ןוא שקוװ לסיב ַא טַאהעג

 ןפיוא געוו ןרעוװש ַאזַא ןכַאמטימ ףרַאד ןעמ תעב ,רעּפרעק םעד ןעמערַאװ

 ןעוועג ןענעז טגָאמרַאפ בָאה ןיא סָאװ ןכַאז יד זַא ,ךיוא זיא תמא .ןופצ ןטייוו

 ןוא עטרעב .דניירפ עכעלסעגרַאפמוא יד קנַאדַא ןעשעג זיא סָאד .לַאפוצ ַא ךרוד

 עשרַאװ ןופ טילּפ ַא יװ .טגרָאזַאב רימ ייז ןבָאה ענליוו ןיא ,רעזעלג םַארבַא

 ןַאמטַאװ ןשידנוב ןטנַאקַאב םעד ךרוד ןרָאװעג טריטרַאװקניײיא ייז וצ ךיא ןיב

 -עגמוא ןוא טריטסערַא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ווָאקינזעלעשז .מ ,רָאזָאד ןוא

 יו ןבָאה טריטסערַא ןרעװו ןיימ ךָאנ .ןטעיוװָאס יד ך"וד ןרָאװעג טכַארב

 ךעלקעּפ ןבעגוצניירַא טביולרעד ןעוועג זיא סע סָאװ טייצ רעד ךשמב סרעזעלג

 -רעביא רימ ךָאװ עדעי -- ןעלטימ-סנבעל ןייק טשינ -- עטריטסערַא יד רַאפ

 סָאד ןבָאה ייז .טייקיניילק ַא וליפַא ןייז לֶאְז .ךַאז ַא סעּפע עמרוט ןיא טקישעג

 טקנעדעג ןעמ זַא ןסיו וצ ןבעג ןוא ןקיטומרעד וצ ךימ םורַא ױזַא ידכ ןָאטעג

 .רימ ןיא

 ןבָאה'ס סָאװ ,ףוס ןבלעז םעד טַאהעג רעכיז ןטלָאװ ,ןכַאז יד רעבָא

 "על רעינישזניא ןופ סעזילַאװ יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו יד טַאהעג

 ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג סע ךיא בָאה ןעשעג טשינ ױזַא זיא סע בױא .ןיוו

 .ךיא סָאװ ןָאגַאװ ןבלעז םעד ןיא ןרָאפעג זיא רעכלעוו ,טנַאטסערַא ןשידיי ַא

 -גניס; רענַאקירעמַא רעד ןיא ?בשות, ַא ןעװעג לָאמַא זיא רעכלעװ ,רע

 -קרעמפיוא עלעיצעּפס רָאג ַא סעּפע ןזיװעגסױרַא רימ וצ טָאה ,עמרוט-"גניס

 ןכַאז עניימ ,ליווכ בוא זַא ,טגיילעגרָאפ רימ סע טָאה עקַאט רע .טײקמַאז
 יז ךיא לָאז "סעקרוא, ענעדיישרַאפ יד ןופ ןרעװ ןעמונעגוצ טשינ ןלָאז

 "וצ טשינ ייז לָאז ועמ זַא ,רָאפרעד ןגרַאז ןיוש טעװ רע ,ןבעגרעביא םיא
 .ןעמענ
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 טלפייוצעג קרַאטש ךיא בָאה ,ןכַאז יד ןבעגקעװַא םייב ,תמאה-ןעמל

 טגָאזעג ָאד לָאז ןוא ,לקעּפ ןצנַאג םעד ןופ ןעזקירוצ סעּפע ךָאנ לעװ ךיא יצ

 רעד ךָאנ זַא ,ןשטנעמ ןטנגעגַאב קילעפוצ םענעי ןופ חבש וצ ןרעװ

 -ַאל םעד טזָאלרַאפ ןוא טײרפַאב ןרָאװעג ןיב'כ ןעוו ,עיטסענמַא-יקסרָאקיש

 טָאה רע סָאװ ץלַא ,ןבעגעג קירוצ רימ זכַאז עניימ רע טָאה ,ַאטוקרָאװ רעג

 ץלַא ןעשעג טשינ הלווע ןייק לָאז רימ זַא ,טכיזפיוא ןייז רעטנוא ןעמונענ

 רַאפ ךַאז עטסדנימ יד ןעמענ טלָאװעג טשינ וליפא ,ןבעגעגקירוצ רע טאה

 .טנגעזעג רימ טימ קיצרַאה רָאג ךיז ןוא החרט רכש

 ךיז ןיוועל רעינישזניא רעד טָאה רעגַאל ןיא ןייז ןופ טייצ רעד ןיא

 םעלַא ןגעוו ןוא ןטָארַאב ךיז ץלַא ןגעו .ןדנובעגוצ רימ וצ קרַאטש רָאג

 .טדערעגסיוא רימ טימ ךיז

 -ּפָא רעד ןיא ןייז וצ טמיטשַאב םיא טָאה ןעמ ןעוו ,"ַאטוקרָאװ, ןיא

 ,טנגעג רערעדנַא ןַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ .ןדילַאװניא רָאפ גנולייט

 רימ וצ ןעמוקעג ,ןקישקעװַא טפרַאדעג םיא טָאה'מ ןעוו גָאט ןיא רע זיא

 ליװ רע .טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא טשינ גָאט םעד לָאז ךיא .ןטעבעג ןוא

 .םיא טימ ןעגנערברַאפ ןײגקעװַא ןייז ןופ גָאט ןצנַאג םעד לָאז ךיא

 ןצנעװקעסנָאק ערעוװש רַאג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג סָאד זיא רעגַאל ןיא

 ,ןייז טשינ דייר ןייק ןָאק םעד ןגעװ זַא ,ןזיוועגנָא ףיורעד בָאה ךיא ןעוו

 רעינישזניא רעד ,רימ רַאפ קילגמוא ןַא טימ שממ ןקידנע ךיז ןָאק סָאד

 :טרעפטנעעג ףיורעד רימ טָאה רע ןוא טרינגיזער ,ןגָאלשרעד ןעוועג זיא

 ָאד בָאה ךיא .טַאט עכעלנייועגרעסיוא ןַא זיא סָאד זַא ,ייטשרַאפ ךיא ,ָאי;

 רימ זיא סָאװ ,טניירפ רעקיצניא רעד רימ רַאפ טייז ריא .טשינ םענייק

 ,ךייא ןופ גנַאלרַאפ ךיא ןוא ,היוול ןיימ זיא טנייה ,טלעו רעד ףיוא ןבילבעג

 טניירפ רעטנעָאנ ַא ןָאק יו .געוו ןטצעל םעד ןטיײלגַאב ךימ טלָאז ריא זַא

 ,טנייוועצ קרַאטש ייברעד ךיז ןוא ,היוול ַא ןיא ןעמענלייטנָא ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 םעד ןופ דיר עקירעיורט יד ןופ טרעווילגרַאפ יװ ןרָאװעג ןיב ךיא

 ךעלנייועגרעסיוא ןוא רערעװש ַא זיא קורדנייא רעד .שטנעמ םענעכָארבעצ

 ןלָאז סָאד עכלעוו ףיוא טכַא ןייק ןגייל וצ טשינ ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ךעלנייּפ

 טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא טשינ ןופ גנולדנַאה ַאזַא סָאװ ,ןצנעוװקעסנָאק ןייז טשינ

 -רעביא טשינ ךיא רָאט לרוג ןייז רעוװש יױזַא טליפ סָאװ שטנעמ ַא .ןבָאה ןָאק

 טעװ רע רעדיא ,העש רָאּפ יד םיא טימ שטָאכ ןייז ןוא -- ןײלַא ןזָאל

 ןדילַאװניא יד ןופ רעגַאל םעד ןיא ןרעוװו טקישעגסױרַא

 ךעלקערש טשינרָאג ?ערוטנַאװַאא יד רימ רַאפ ךיז טָאה טקידנעעג

 ךיז טָאה ַאטוקרָאװ ןיא גנולײטּפָא רעבלעז רעד ןיא לייוו ,רַאפרעד סָאד ןוא

 ףָארטש יד ןעמוקעגּפָא ָאד זיא רע ךיוא .ץישפיל ףסוי ר"ד ,רבח ןיימ ןענופעג

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םוצ ןרעהעגנָא ןרַאפ ,ךיא סָאװ ,"אטח, ןבלעז ןרַאפ

 ,ךַאפ ןייז ייב רעגַאל ןיא טעברַאעג טָאה רע .ןלױּפ ןיא "טפנוקוצ , דנוב-טנגוי

 .טסיטנעד סלַא

 -סטעברַא רעד רעביא רעעזפיוא רעד ,קינטַאיסעד ןיימ זַא ,קידנסיװ

 ץישפיל ףסוי טָאה ,הקשמ לזעלג ַא ךָאנ טרעגנוהעגסיוא רעייז זיא עּפורג

 ןלייה םייב טצונעג טָאה רע סָאװ ,רעטע עלעשעלפ ןיילק ַא ןבעגעג רימ

 -עד רעד .רעעזפיוא-סטעברַא םעד ןבעגעגקעװַא ךיא בָאה סָאד ןוא ,ןייצ יד

 זַא ,האיצמ רעדליו רעד טימ טיירפרעד קרַאטש ױזַא ךיז טָאה קינטַאיס
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 רוכיש רעתמא ןַא יו רֶע טָאה ,רעטע עלעשעלפ סָאד ןעקנירטסיוא ןכָאנ

 -ור קידנעטשלופ ןייז ןָאק'כ זַא ,טרעלקרעד ןוא ,טשוקעג ,ןעמונעגמורַא ךימ

 -רַא רעד וצ גָאט ןבלַאה ַא טלעפרַאפ בָאה'כ זַא ,ןדלעמ טשינ טעװ רע .קיא

 -הנהמ טייצ וצ טייצ ןופ םיא לָאז'כ זַא ,רָאנ זיא ,שטנווו רעקיצנייא ןייז .טעב

 .ןענידּפָא רַאפרעד ןיוש רימ טעװ רע ,"ןפנָארב; עלעשעלפ ַאזַא טימ ןייז

 ןבָאה'ס וװ עלעצ רעד ןיא טכַארברַאפ ךיא בָאה גָאט ןבלַאה ןּפַאנק ַא

 ןרעוװ וצ טקישעגרעביא טמיטשַאב ןעוװעג ןענייז עכלעוו ,יד טלמַאזרַאפ ךיז

 ,רעגַאל-ןדילַאוװניא ןיא

 -ַאב טלָאװעג ,ןכָארבעגנעמַאװצ ךעלקערש ןעװעג זיא ןיוועל רעינישזניא

 -סיוא קרַאטש םיא בָאה ךיא .ןעוװעג ךעלגעמ זיא סע לפיוו ףיוא םיא ןקיאור

 -רַא ערעטכייל ןעמוקַאב רע טעװ רעגַאל-ןדילַאװניא ןיא זַא ,טגָאזעג .טדערעג

 דייר עניימ .ערעסערג ַא ןייז טעװ ּפוז רעלעט רעד ןוא טיורב עקייּפ יד .טעב

 רעטרעוו-טסיירט עניימ עלַא זַא ,ןעזעג .ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפעג רעבָא ןענייז

 -רַאפ ןעוועג ןענייז ןגיוא יד ,טרעטיצעג ןצנַאגניא טָאה רע .ןפרָאװעגסױרַא ןענייז

 ןופ ךיז ןרעטנענרעד סָאד טליפ רע זַא טרזחעגרעביא רע טָאה רדסכ ןוא ןּפָאל

 .ףוס ןייז

 טָאװ רע .שטנעמ רערעטלע ןַא ןענַאטשעג זיא זדנוא ןופ רעטייוו לסיב ַא

 ,טנעגילעטניא ןַא ןופ -- םינּפ ןייז .סעומש רעזדנוא וצ טרעהעגוצ ליטש ךיז

 -עלּפ ןטנדָאלעגנָא ןַא ךיז ףיוא טַאהעג טָאה רע .עכָאּפָאּפ עסיורג ַא ּפָאק ןפיוא

 ַא ןזיװעגסױרַא וליפא ןוא קיאור רָאג ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה שטנעמ רעד .קַאצ

 .טייקידרעפָאה לסיב

 בָאה ,ןיוועל רעינישזניא םעד ןרעטנומפיוא לסיב ַא שטָאכ הנווכ רעד טימ

 ,זדנוא ןופ טייו טשינ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,שטנעמ םעד ףיוא ןזיוועגנָא ךיא

 -עג סע ענדָאמ יװ .ליּפשייב ַא רַאפ ןטלַא םעד ןעמענ רע לָאז -- םיא ןטעבעג

 ױזַא יו .שטייטרַאפ ןייק טשינ ןעניפעג רימ עכלעוו רַאפ ןכַאז לָאמלײט ןעעש

 .ןצעזעג ענייז ךיז טָאה "לַאפוצ, רעד

 -רעד טכַארבעג טָאה שטנעמ ןקידנעייטשנבענרעד םעד ףיוא ןזייוונָא סָאד

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה סָאד .סעומש ַא ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ ןבָאה רימ זַא ,וצ

 -מורַא םיא טָאה ןכש רעד לייוו ,ןיוועל רעינישזניא ןופ טימעג ןפיוא טקריװעג

 ץלַא טעװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ ןוא טסיירטעג ,קילב ןעמערַאװ ַא טימ ןעמונעג

 םיא טעװ רע .ןיועל רעינישזניא ןופ עגַאל יד ןכַאמ וצ רעטכייל ידכ ןָאט

 עדייב ןרעוו ייז ןיהַאוװו רעגַאל ןשירפ םעד ןיא ,טניירפ רעטנעָאנ ַא יו ,ןפלעה

 ,טקישעג

 סָאד רעטכייל לסיבַא .ערעסעב  ַא ןרָאװעג זיא זדנוא ןשיוװצ גנומיטש יד

 .רימ ייב ךיוא ןוא ןיוועל רעינישזניא ןכעלקילגמוא םענופ טימעג

 -ניא ןַא ןופ םינּפ ןטימ ןשטנעמ ןטנַאקַאבמוא םעד ןופ גנוטלַאה עיירפ יד

 ,םיא טימ רעטרעװו עכעלטע ןטייבוצסיוא טסיירד טכַאמעג ךימ טָאה טנעגילעט

 :ןעמ טגערפ ןלַאפ עכלעזַא ןיא יוװ ןוא

 זיא רע סָאװרַאפ ? רעגַאל ןיא טריפעגסיוא טָאה רע טעברַא ןַא רַאפ סָאװ

 -ענ טָאה רע זַא -- יירפ ןוא טושּפ ,טרעפטנעעג טָאה רע ? טריטסערַא ןרָאװעג

 רע זיא טריטסערַא ןוא קינװָאנַאלּפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ןופ טמַא םעד טַאה

 ןיא עטנעָאנ טימ טקַאטנָאק ןכעלטפירש ַא ןיא ןענַאטשעג זיא'ר לייוו ןרָאװעג

 ,זירַאּפ ןוא ענליוו
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 ױזַא זיא סע סָאװ בילוצ ןוא סָאװרַאפ ןרעלקרעד טשינ סָאד רימ ןָאק ךיא

 :ןעשעג

 ןייק טשינ טָאה רע יצ ,ןָאטעג גערפ ַא םיא ךיא בָאה וויטקניטסניא סעּפע

 -עלג ַאטרעב ןופ ןרעטלע יד) ענליוו ןופ גרעבדלָאג עילימַאפ רעד טימ תוכייש

 ענייז יו םעד ןופ .רעטרעווילגרַאפ ַא ןיטש ןבילבעג זיא שטנעמ רעד .(רעז

 ןופ ענייא טרירעגנָא בָאה'כ זַא ,טליפעג ךיא בָאה ,ןפָאלרַאפ ןרָאװעג ןענייז ןגיוא

 .סענורטס עטסרַאבליפ ענייז

 ,גנוניוװו רעד ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןיב ךיא זַא ,ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא

 ןוא רעטכָאט רעייז טימ ןעמַאזוצ טניווועג ןבָאה רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןייז ווו

 .עילימַאפ

 -:- שטיװָאמואַאנ םוַאנ ןעמָאנ ןייז ,ןשטנעמ םעד ןופ גנובעלרעביא יד טָא

 שטיװָאמואַאנ םואַאנ זַא ָאי רימ זיא טנַאקַאב .ןבעגוצרעביא ךעלגעממוא רימ זיא

 :-רעטעברַא רעשידיי-שיסור רעד ןיא טיײיקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב ַא ןעוװעג זיא

 .גנוגעווַאב

 םואַאנ טָאה ,שינעגעגַאב רעקילעפוצ רעד טָא ןופ טייצ רעצרוק רעד ןיא

 ,סערדַא רעטייוצ רעד זַא ,ןבעגוצרעביא ךיוא ךָאנ רימ ןזיוװַאב שטיװָאמואַאנ

 -ורג ןייז ןופ ןעוועג זיא -- טסערַא ןייז ןופ הביס יד ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 :רעטעברַא רעד ןיא רוגיפ ענעעזעגנָא ןַא ,רעטליװ קרַאמ -- זירַאּפ ןיא רעד

 .גנוגעווַאב

 ןוא ןטייהלצנייא עקידרעטייו יד ןבעגוצרעביא ןעוועג טרעוװו טלָאװ יאדווא

 -ָאמואַאנ םואַאנ טימ ףערטנעמַאזצ םעד ןגעוו עטכישעג רעד ןופ גנולקיװטנַא

 גנַאל וצ רעבָא טנַאסערעטניא רָאג זיב זיא סָאד .ַאטוקרָאװ ןופ רעגַאל ןיא שטיוו

 ,שינעגעגַא2 רעקילעפוצ רעד ייב זיולב ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעװ .ןלייצרעד םוצ

 ןייא ןופ טקישרַאפ ןרעוו ןרַאפ ,ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ייווצ ןדנוברַאפ טָאה סָאװ

 .ןטייוצ ַא ןיא רעגַאל

 בָא ךי ןעגנואימַאב לפיוו ,ןיוועל רעינישזניא ןכעלקילגמוא ןקיזָאד ןגעוו

 ןגעװ ןרעוו וצ רָאװעג סעּפע ןעגנולעג טשינ רימ זיא ,טכַאמעג טשינ רעטעּפש

 ,לרוג ןקידרעטייוו ןייז

 -מַאק-לארטנעצ ןופ דילגטימ רעקיר
 קב" .?טפנוקוצ  ,דגוב-טנגק ןופ טעט
 טניוועג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד
 רעצעז סלַא טעברַאעג ווו ,עשרַאװ ןיא
 ןפַאלטנַא זיא ."גנוטייצ-סקלַאפ,, רעד ןופ
 ןוא טריטסערַא ןטרַאד ,ענליו ןייק
 ןופ רעגַאל ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ
 וװ ,ַארַאכוב ןיא 194 ןופ ."ימַָאק ,
 ןופ טּפַאשרעיײטשרַאפ רעד ןיא וויטקַא
 קעװַא 1942 .עדַאסַאבמַא רעשיליוּפ רעד
 ןַאריא ןײק ײמרַא רעשילױוּפ רעד טימ
 -קַא .זירַאּפ ןיא 1946 טניז .לארשי ןוא

 ןוא י!גניר-רפטעּברַא , ,'דנוב ; ןיא וויט
 -:רעביירש ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא
 -עג .ןביירש וצ ןבױהעגנָא ירפ .ןייארַאפ
 ,?טַאלבסקלַאפ רעשזדַאל , ןיא טקורד
 -גוא , ,'רעקעוו-טנגוי , ,'עמיטש-טנגוי ,

 ןופ י'עמיטש רעזדנוא , ןוא ''טייצ רעזד ,שזדָאל ןיא ןריובעג ,ןאמרעטוג ץירּפ
 ןיא רָאטקַאדער רעד ןיא רע רעכלעוו ויטקַא ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ.ןליוּפ
 .ןרָאי עטצעל יד -ַאי-גנַאל .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא
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 רעטכיר"עשיה עו יו
 (רעלגָאװ ןנחלא ןוא רעגנַאמ קיציא ןופ קנעדנָא םוצ )

 ,קעװש עשיז= רשטפיז "וצ

 ןפש7 ןופ ךןיש שש ןיוש רשא דא

 עה ושתצ זו ף ןוא 2טעש עטצנאע יח

 .ןפשעשעקערהש טלא ןַײאש יז

 תהא טששע ןש טפ 7 םשד טפשו ןוא גשט ךןופ

 טמא ערעוווש יז טפענ ןוש לשט ךופ

 ,םעפ טנתהאטעעשטשא עש  ןשעשושש

 טו  תש טש יצרשע א ושי

 אמא ןופ ט קני יש יו טפ טשעק ןי ןשאש |

 ןעעטטזעג ךןיא האפ טקשה עירקש יד

 ,םהוש ןטט7עע) ךא ראפ - שא

 י.י (שענשששעק 2 שש ןתש פ קט ןוא

 ,טקישעג טַאה רעטשרע רעד ענעדליג עווַאפ יד

 ףענופעג רוט ןוווחתפ וש עק טפשנ יח ששט ד

 ןקילה סאװ טכשעװ טפושע טאה רעשט ףשח

 .ןעפ גאאװ ן א . עשו ןופ ןאא

 2 עשו 'רו יי ראש שפ"הוש רו

 ,ש רשש הטשילפ רעה יו ךדוט שיש ןוש

 ןעניתאפ ,טפאפ ריפ אש יצפ טקפשפס א

 , טאפ שטן ראפ שיר שה

 1969 ,זירַאּפ
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 יורא יינ ךיא

 --דניק ַא יװ ןבעל ןיא םורַא ײג ךיא
 ?המשנ עשידניק ַא בָאה ךיא ןייז לַאזס
 המדקה ןַא ,ריפניירא ןַא -- טיהדניק יד
 .דניושעג ױזַא טפױלטנַא סָאװ ,ןבעל םוצ

 = ראמתשוא ןאא יש זהמא ןוש ;?טיאאנ ןיפ ך"א - טגאז ןעמ

 טוה פט ךײא י?9 זיא ,79'0 ןפעל סָאד

 שבא ןקא הא םיב פא ךו ?עטשכ רַאנ

 י ישמשמפ עשיומיק א ףאה ך'א ,ןַײו ןָאקס

 ןעטוש יא - ןקירוצ קוק ךיא ןעװ ןוא

 !ןוש ןפאלטנא ןיצ ך"יא טיי "װ

 םש ןופ עיטש ןופ .המט ןופ 70 א ןיב ךיא

 א השפה יה ןא ךיז טקור עגר רעדעי טימ

 .טפארטפ ןשו ;הניק א "װ ךיא קנעד יצ

 טאג א טנשה ענַײז ןיא זיא ןפעל ןײמ -

1968 

 טנַאועג ןיוש ךיא גָאה יצ
 שעה השח טגאזשג ןױש ךיא פאה יצ

 עו ה"י טטאושע בכאהכ סָאװ .קלא סָאד

 ,עאטואה עפעקירלב קיאור ןיא

 ;טקעה ףירשמ ןעװ .גנאעהאפ טוקפ ןיא

 ;ןקעא' שאװ עשט ןיא ,ףַאלש ןַא טפענ ןיא

 - טלענשראפ טײצ עקנילפ יד "לפ ריא

 .טשעטשראל זיא סאװ ,טראװ א ךוז ךיא

 22 עאמראפ ךַאו ךיא ןַאק ?7פיװ ןוא

 ,טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ןגָאז וצ

 שש טשנ לאמנ"ק ?לעװכן"ו ןאקס

 גת רשאו ע"הש סָאז טשינ ןעד זיא רענ

 עו 'װ ם"רש ק"דנעטש רימ טשול20ס .ךא

 0 ר טש תוחופ יד קיש שש שטאפ

 .רעדיל עטסנעש יד -- רַאנ רעבליז ןוא

169 
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 לנייה יו ירו

 ,ןטכיפ ,סענסַאס ןופ דנַאל סָאד טזָאלרַאפ בָאה ךיא

 ;טסקאה עמלאפ יז וװ .שמוקעו רשהש ןיפפ 6

 ןטפיועג רטאו ןופ סויע א טפארפשג רע ףאחתב

 .טשגנא ןיא טמירױרט ןוא ר"א חמש טקנעפ שאו

 ,עדנע ןָא טכַארט ענסַאס ןופ ךיוא עמלַאּפ יד
 -- טדײשעצ ןייז קיבײא ףיוא טרעשאב יז זיא'ס
 ,ןדנעלב ןוא ןוז רעד ףױא ןענײש -- עמלַאּפ רעד
 ..טײהרעליטש ןענירג -- ענסַאס רעקנַאלש רעד

 1967 ,ןָאטנַאמ

 ,הנא? ןק דמישי םעניא לארש ןא טראזד

 : הנאה אש ןיא סשנשַאס רעהנוװ ןעיטש טשראשװ

 -- דנַאנַאכָאנ םעמלַאפ ןסקַאװ ,ןגעקטנַא ךײלג ,ןגעקטנַא

 .טנאה ענירג א ערע ש וצ שניא ןקשטטש שא = ךוא

 1968 ביבא-לת

 ןירעטכיד ענעגרָאטשענ יד

 ,טבעלעגּפָא טָאה ןירעטכיד יד
 ,ןברַאטשעג זיא יז

 ןהרק =
 .רעטלע רעד ןט
 ,רעטלעק ,רעפיײײטש ץלַא

 ,רעדימ רעד מ ץלא
 גָאט ןטצעל ןזיב זיא ץרַאה ריא
 = העצד 2 ערי יו =
 --גמנוי ןטילבעג
 .!קנופ א .?כ"מש א
 - טלקנוטרַאפ שטַאכ ,ןגיוא עריא ןוא
 היט ןוא ןעשע ט"ײװ שיט יה
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 .טלַא זיא יז זַא ,טליפעג טשינ טַאה ןירעטכיד יד
 ,טקוקעג יז לגיּפש ןיא טַאה רעמַאט רַאנ
 טקוצעג ץרַאה סָאד ריא טַאה
 ( טרַאװעג טָאה סע ,טסּוװעג טַאה סע)
 טרַאצ ןוא ליטש זיב
 .ןרָאװעג טקוצרַאפ זיא סע
 ,ןגױא עיולב יד טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה סע
 טלַאטשעג ריא רַאנ
 ,טלארטשעצ ךיז טָאה
 ,ןגױצעגסױא ךיז ײװצ לגילפ ןבָאה סע
 - דײרּפ רַאפ ךיז טרעקַאלפעצ ךעלרעדעפ עסײװ יד
 טייהרעליטש ןוא
 ןגיולפעגקעווַא יז זיא
 2 טוה חוט

 ןשטטוששש יי הי ןשאלג יד ןיא טָאװ טױט רעד

 -- ןױש -- זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה עלַא ןוא

 שש טא טאה ד"ש עטטש7 טשאד ןירעטכיד יד

 שי פא הוט ,ףוש ןיא שוצ קעווט ז"א ך

 יט שש0 ןטצשק ןאא שי קגאב יד ןבַאה עלא ןוא

 שא ןיא ךיז טלגנארשע טָאװ "0 -

 = טעאושע שאו ןעמװ - .רשו ךאו

 ףהש עק טש א "ה אש

 יש שש .שור ןיק טפושג טשפ טאה

 יז רעביא ןגױלפעג זיא עטכײל ןעלגילפ טימ טסײג ריא
 ,םענעי ףױא ,םעד ףױא טקוקעג ןוא ,טלכײמשעג
 ,םיא ןעק ךיא ,טכוד רימ - :טכארט א ןַאטעג
 ,ךַא
 .חבש א רימ ןגָאז רע טײג טַא

 טסײג רעטײרפַאב סנירעטכיד רעד
 -- טזײרּפשעג ליטש טָאה
 טפיטש סַאװ עלעטניװ ַא טנײמעג טַאה ןעמ
 טפירטעג טרַאד ןוא ַאד וליפַא טָאה סע
 ...רערט ַא

 אש ה ןעזעג טשינ רעבא טאה ן'רעטפח ד

 טעטש שוטה עאמ ןייק 'װ קעװא זיא ד

 ןעזעג רעמ טשינרָאג ןוא קעװוַא זיא ױ

 ;, .טהעהעע טשי ןוא

 .דרע רעד םורַא טבעוושעג ליטש ןבָאה עריא רעדיל יד רַאנ ןוא

 1969 ,זירַאֿפ
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 ןבעגעגסיורַא 1961 ןיא .ןטפעה רעזיר .סעדָא ןיא ןריובעג ,ןַאמסיז ץעינַאט
 ."רעדיל , ךוב ַא .עיזַאנמיג רעקיטרָאד ַא ןיא טנרעלעג
 ןוא רעדיל ןבירשעג טָאה רעטָאפ ריא
 ןופ ,ןסעיּפ-רעטַאעט ךיוא ןוא ,עזַארּפ
 טליּפשעג ןרָאװעג זיא ענייא עכלעוו
 רָאי ףלעװצ ייב .רעטַאעט רעסעדָא ןיא
 ,שיסור ןיא רעדיל ןביירש ןבױהעגנָא
 -עג ךיז ,עיבַארַאסעב ןיא ,רעטעּפש
 -יירש ןשיאערבעה-שידיי ןטימ ןפָארט
 -שי ןיא טנײײה - - יניתרב .א .ק רעב
 רעד טימ טנעקַאב יז טָאה סָאװ ,לאר
 .עיזעָאּפ רעשידי רעד ןופ טייקנייש
 ןביוהעגנָא ךיירקנַארפ ןייק ןעמוק ןכָאנ
 -ויבעד 1953 ןיא .שיזיוצנַארפ ןביירש
 ."טפירשטייצ רעזירַאּפ , רעד ןיא טריט
 ןוא -טסנוק ,ןעלקיטרַא ,רעדיל טקורדעג
 ."עסערּפ עיינ,, רעד ןיא קיטירק-רעכיב
 -ערּפמיא ,ןשזַאטרָאּפער טכעלטנפערַאפ
 -יוצנַארפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא ,סעיס
 רעדיל טקורדעג .שידיי ףױא שיז
 .דנוא; ,"טייקינײא רעודנוא יא
 -מַאז, ,"רוטלוק עשידיי, ,"םויק רעז
 -ַאּפ , ןוא 'טייק ענעדלָאג יד ,, "ןעגנול

 רעדליב-ָאטָאפ ןיא -- ןעגנונַאמרעד עשירָאטסיה
 ה"הא ?ת ן"ש ו" שי? ןופ רו הפש רהעפשש ר =

 ר יי = ר יה 0
; 0 - 

 -עד ענעעזעגנָא ןַא זירַאפ ןופ ןעמוקעג זיא זה -קיוויל ןופ גנונעפערעד רעד וצ

 ר א ךױא יװ ןטסילאנרושז ןוא רשעבירש עשידיי ןופ ן יאהאפ ןופ עי עש

 עטשהע ,סטכער ןהפ -  ןעמ טעז םויד"שרפ ןיא .שוט רופשוק ןוא רהשטשאשש ק

 ןַאמרעמיצ-סָארג השמ ,לאגסייו ריאמ ,רעוװעקצוס םהרבא ,ןדס בד .ּפָארּפ :ײר

 ,ביבא-לת ןופ ריעה שאר) שטיוװָאניבַאר .מ ,(רעטסינימ רעימערפ) ריאמ עדלַאג

 ראש ַאיליא ,טארב קחצי :ייר עטיױוצ ;(קרָאי-רינ) קעטאלמ לסָאי ,ןינַאצ יכדרדמ

 ,ןַאמענעל .ל ,ןַאמדלַאװ .מ ,(קרָאירינ) זעב םייח ,ליז יקסוטרַא ,(סעלעשזדנַא סָאל)
 .מ ,ייטשניבור רזעילא ,ןַאמרָאפ .מ ,סקופ .מ .א ,קרַאיריע גרעברעווליס .רד

 .(טלעטשרַאפ) יװל עשוהי ןוא שימלח
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 םי לי ם .ףיסוי

)19623 -- 1887( 

 טָאה ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא
 יד וצ טהשעעג 21 רעוש'װ הסוי
 ערעלוּפָאּפ ןוא עטנַאקַאב ןטסרעממַא
 רעזירַאּפ יד ןשױוצ ןופ ןטלַאטשעג
 ןיא רע זיא ןרָאװעג ןרױבעג .ןדי
 'ר ,רעטָאפ ןייז וװ ,םלעכ ןיא 7
 ַא דיי א ןעװעג זיא ,בײל הדוהי
 יע ךוא הענ0 222 .שמק .ויג
 םוצ ןצנעדנַאּפסערָאק טקישעג :רעב
 -עד ןעוועג ;?ץילמה, ןוא *ףיסאה;
 ןסערגנַאק עשיטסינויצ וצ טַאגעל
 םיכרד יד ןיא ןעגנַאגעג ןיא ףסוי
 .רעטָאפ ןייז ןופ

 ,עיזַאנמיג עשיסור ַא טקידנעעג
 טנרעלעג ךױא קיטייצכילג רעבָא
 דנַאלסור ץזָאלרַאפ .םידומיל עשידיי
 -נָא ץיױװש רעד ךרוד ןוא 1905 ןיא
 ךיז ָאד ןוא ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקעג
 םָאלּפיד ַא ןעמוקַאב ןכָאנ .טצעזַאב
 טמענרַאפ ,רעינישזניא -עימעכ ןופ
 -רַא רעשיטסילַאנרושז טימ ךיז רע
 ןצנעדנַאּפסערָאק טבירש -- טעב
 ןרַאפ ,'םלועה; ס'ווָאלָאקָאס רַאפ
 ןרַאפ ךױא יװ ,מזה-דה; רענליוו
 .גרוברעטעּפ ןיא "טעיווסזאר,

 -ךיו טפַאשביל רערעדנוזַאב טימ

 ןופ גנושרָאפ רעד רענלימ ךיז טעמ

 -קנַארפ ןיא טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיײ

 האפ טשאד ןופ ןטאטקששו יז ף'רה

 רעד ןיא ,רע טכעלטנפערַאפ ןעגנוש

 ןיא ,ןעגנולדנַאהּפָא עצרוק ןופ םרָאפ

 רעה ןיא ןעגהטש + עשיזי ?'9

 :ךוב ןייז טניישרעד 1952 ןיא .טלעוו

 2נמאז א 22 רשצאהצ ןוא ןז 2

 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עלעניגירָא ןופ

 תוליהק עש'ד ןופ עטפישעג רעז

 .ךיירקנַארפ ןיא תוחפשמ ןוא

 וצ ןרעלטיה ןופ ןעמוק ןכָאנ ןעװ
 יד זיא דנַאלשטייד ןיא טכַאמ רעד
 זיא ,ךיירקנַארפ ןייק רעבירַא *עזָאג
 -לָארענעג ריא ןרָאװעג רענלימ ףסוי
 -עג ײר ַא קידנרידיזערּפ .רַאטערקעס
 ךיז קידנקילײטַאב ןוא ןטפַאשלעז
 עלַאיצָאס ןוא -רוטלוק יילרעלכ ןיא
 ךיז רענלימ ףסוי טָאה ,ןטעטױװיטקַא

 -עבעגעגרעביא סלַא ןעועג םש הנוק

 סעהפאקש ופטצה יפהמפ ןקטע 'רשנ

 -סדנַאל רעמעלעכ רעד ןופ טנעדיז

 -עג ןרָאי עגנַאל רע זיא ,טפַאשנַאמ

 ןיאהאפ ןופ ןטטעורערפ ךױא שוו

 "אורושה ןוא ןשפירש עשיז - ןופ

 ת?שירקנאהפ ןיא ןטסיל

 ןעב ןופ דליב-לייא -- רענלימ ףסוי



 ןייטשדלַָאגולציא:םייח

 עשיַאװ ןיא ןדַאקירַאנ יד ףיוא ןדיי
 ןיימ ןיא ףיוא ןכַאװ דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ עטַאד יד ןָא טמוק סע ןעװ

 .טייצ רענעי ןופ ןעגנובעלרעביא ,ןשינעעשעג ,ןדָאזיּפע ןורכז

 עשידי יױזַא יו :ןענַאמרעד טנייה ךיא ליוו גנובעלרעביא  ַאזַא ענייא

 םעד טרעייפעג טייל:ס"ס ןופ זענ יד רעטנוא ,רעגַאל ןיא ןבָאה רעלטעצַאק

 ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ טיײיצרָאי ןטשרע

 -ַאל-ןטיוט ןיא ןפָארטעג ךימ טָאה דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ ךורבסיוא רעד

 ךיוא טָאה סָאװ ,ןפמַאק עשיאָארעה יד ןופ גנַאלקּפָא רעד .וַאנעקריב רעג

 -ריווסיוא יד .רעגַאל ןצנַאג םעד טרעדורעגפיוא טָאה ,טכיירגרעד זנוא וצ

 ןשטנעמ יד ןיא ןיירַא זיא ןבעל יינ ַא .עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא גנוק

 טָאה דנַאטשפיױא רעד .סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטעלעקס

 יָאה עיינ ַא ,עטלפייווצרַאפ רָאג יד ןיא וליפא טסייג ןשירפ ַא ןזָאלבעגנײרַא

 יד טציא ךָאנ עז ךיא .רעגנעל סָאװ ךיז ןטלַאה וצ ןליוו ןשירפ ַא ,גנונעפ

 סעינ יד ןבעגרעביא םייב ןשטנעמ עטױט-בלַאה ןופ רעמינּפ עקידלכיימש

 .ןרעדנַא םעד רענייא

 -ַאל ןיא קיטעט ןעוװװעג זיא עכלעוו ,דנַאטשרעדיװ ןופ עיצַאזינַאגרָא יד

 טקריוװעגסיוא ךס ַא רעייז ךיז טָאה סָאד ןוא ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ זיא ,רעג

 -דנַאטשרעדיװ עליטש יד ףיוא ןוא טעטירַאדילָאס רעקידרעטייו רעד ףיוא

 טָאה ףמַאק ןופ טסייג ַא .טריפעגכרוד רעטעּפש טָאה ןעמ עכלעוו ,סעיצקַא

 ,רעגַאל ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא

 -ייוורעד לסיב ַא ךיז ןבָאה סָאּפַאק יד ןעוו ,סָאדנַאמָאק-סטעברַא יד ףיוא
 סערַאנ עטרַאה יד ףיוא טכַאנײב ןעשטּפעש ןליטש םעד ןיא ךיוא ןוא טרעט

 -עג יד :עמעט ןייא ןעוועג זיא ןדיי עטרעטַאמרַאפ ,עטקירדעגפיונוצ יד ןופ
 .רעפמעק-ָאט

 -עג טשינ רעגַאל ןיא רימ ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןופ םענרַאפ םעד ןגעוו
 עטלייצעג ןיא טשרע .עיזַאטנַאפ רעד ןיא טלעטשעגרָאפ זיולב ךיז רָאנ ,טסווװו
 טַאהעג ,רעלטעצַאק ערעדנַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ךיא בָאה רעטעּפש ןטַאנָאמ
 יד ןופ טרָא ןפיוא ןגייצרעביא וצ ךיז טייקכעלגעמ יד ןוא עיגעליווירּפ יד
 זיא סע קידלַאװעג יװ -- ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ תוברוח יד ףיוא -- ןפמַאק
 ,רעפמעק יד ןופ ןעוטפיוא יד שידלעה יװ ןוא ,דנַאטשרעדיװ רעד ןעוועג
 ,עיזַאטנַאפ רעזנוא ןגיטשעגרעביא טייוו-טייוו טָאה עכלעוו

 א הַאנעקריב רעגַאל ןיא 1942 רעבָאטקָא בייהנָא ןיא סע זיא ןעוועג

 רעד טימ ןוא ןגָאלש ןטימ .רעגַאל ןיא געט עלַא יװ ,רעכעלנייוועג ַא גָאט

 -רַא רעד ךָאנ ןבָאה סָאדנַאמָאק יד עכלעוו ,עטיוט ןופ עמרָאנ רעכעלנייוועג

 םעד ךרודַא ןענעז רימ יוװ ךיילג .ןײרַא רעגַאל ןיא ךיז טימ טריפעג טעב

 טריפעג ןעמעלַא רָאנ ,קָאלב ןייז וצ ןדעי ןייג טזָאלעג טשינ ס"ס ןבָאה ,רעיוט

 ,ץַאלּפ-לעּפַא ןסיורג םענײמעגלַא ןפיוא
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 ןוא ןָאטעג טכַארט ַא ךיא בָאה ,ןירַא ןוויוא-זַאג ןיא עיצקעלעס ַא רעכיז

 טנַײה טעװ -- טגערפעג ךיז ןוא סיפ עניימ ,טנעה עניימ ןקוקַאב ןעמונעג

 9 ליב ןיימ א

 -רופיכ םוי ברע ןיא סע

 ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז; .רימ ןבעל רענייא ןבעגעג גָאז ַא רימ טָאה סָאד
 זנוא טימ ןעייג ייז ןוא רוּפיכיםוי ברע טקנופ זיא סע ,טייצ עקיטכיר יד
 טסּוװעג ךָאנ ,רעגַאל ןיא רענעמוקעג גנַאל טשינ ַא אמתסמו "תורּפכ ןגָאלש
 ,(גנונעכער-טייצ יד

 רעטייוצ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ךיא ןיב לענש ץנַאג רעבָא

 -רעד ןעמ טָאה ךיילג ןוא ,ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ףניפ וצ ןעייר ךס ַא ּוװ ,טייז
 זנוא ןבָאה ןטייז יד ןופ ןוא טנרָאפ ןופ ס"ס .ןרישרַאמּפָא :לעפַאב ַא טרעה

 טרָאד ןיוש ןענעז רעױט םעד רעבירַא ןענעז רימ ןעוו .רעיוט םוצ טריפעג
 ןעמַאזצ .זנוא ףיוא טראוועג ןוא ןעייר יד ןיא ןדיי ערעדנַא ןענַאטשעג
 ןיא טקַאּפעגנײרַא זנוא טָאה ןעמ .ןַאמ טנזיוט ייוצ ַא ןעועג רימ ןענעז
 .עשרַאװ ןייק געוו ןפיוא ס"ס ןופ טכַאװַאב ,ןענָאגַאװ עטכַאמרַאפ

 !טייקיבייא ןַא ? געו רעד טרעיודעג טָאה גנַאל יו

 ,עקוװשנעג ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טנכײצַאב זיא עשרַאװ ןיא רעגַאל רעד

 ףיוא עמרוט רעשירעטילימ רעד ןופ ףיוה ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה רע לייוו

 ןענעז ,עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא ןכָאנ ,ןעניגַאב ןטשרע םעד ןיוש .סָאג עשנעג

 ,עקישזד ,עלימ ,יקסווָאנארומ ץַאלּפ ,ענרָאקָאּפ ןסַאג יד ןעגנַאגעגכרוד רימ

 עטקַאהעצ יד ןופ ןעזסיוא ןטיול זיולב .עמרוט רעד ןופ ףיוה םוצ ,אשנעג

 -ָאטעג יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש םעד טנעקרעד םוטעמוא ןעמ טָאה רטזייה

 -בוטש ןסַאג יד ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סע .הרובג רעייז ןופ ןוא רעפמעק

 רעבַא .תורות-רפס ןופ רעקיטש ,ס'ארמג ןופ תומש ,רעּכיב ענעסירעצ ,םיצפח

 רעד וצ סױרַא ןענעז רימ ןעוו ,ןכָאװ ןוא געט עקידרעטייו יד ןיא טשרע

 יד ןסיירפיוא ןרַאפ סרעלעק יד קידנכוזַאב ,תוברוח יד ןקיניײרוצּפָא טעברַא

 דנַאטשפיוא ןופ דליב סָאד טקעלּפטנַא זנוא רַאפ ךיז טָאה ,רעזייה עטקַאהעצ

 -רעביא םעד ןופ םענרַאפ ןקיזיר םעד טצַאשעגּפָא ןוא ןפירגַאב ןבָאה רימ ןוא

 .סרעפמעק יד ןופ םזיאָארעה ןכעלשטנעמ

 ןסיורג םעד ןיא :רעדליב יד ןגיוא יד רַאפ טציא ךָאנ רימ ןעייטש סע

 ,ןדיי ןופ סרעּפרעק תוברוח יד ףיוא ןגיל 24--22 עקסרעיַאטנעװש ןופ ףיוה

 ריווװעג רעטעּפש ןיב ךיא יװ .דרעב טימ ןדיי -- לָאצ עטסערג יד ייז ןשיווצ

 זיא טייהרעמ יד וו ,ּפָאש-רעטשרעב רעד ןענופעג טרָאד ךיז טָאה ,ןרָאװעג

 ןוא ןגָאלשעג ךיז ייז ןבָאה ןטצעל םעד זיב .ןדיי עזעיגילער ןופ ןענַאטשַאב

 ףיוא ,יקסנישַארק ץַאלּפ םייב ,סעקוװעלַאנ יד ףיוא .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז

 ןבעל ,סרעּפרעק ןגיל ןענופעג רימ ןבָאה םוטעמוא ,ןסַאג ערעדנַא ןוא עלימ

 ןיא ןוא שידיי ןיא ךעלטעלב ,ןפורפיוא ,תוחּפשמ ןופ סעיפַארגָאטָאפ -- ייז

 ןבָאה רימ .טייקילײה ַא ןעוועג טלָאװ סע יװ ,טנעיילעג ייז ןבָאה רימ .שילױּפ

 ןסעזעג זיא יז ּוװ ,רעקנוב ַא ןיא יורפ עגנוי עקידעבעל ַא ןפָארטעג ךיוא

 -רעד ןוא טרַָאד ןופ ןעמונעגסױרַא יז ןבָאה ס'ס יד .ןַאמנגנוי ןטיוט ַא ןבעל

 ,ןסָאש
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 רעד זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה רעגַאל ןיא ןייז רעזנוא ןופ גָאט ןדעי

 ןיא טשינ ,תמא .ןָא רעטייו טייג רע .טקידנעעג טשינ ךָאנ זיא ףמַאק-ָאטעג

 .טרעיוד ףמַאק רעד רעבָא ,םענרַאפ ןבלעז םעד

 -רַאפ ךיו טָאה ,לירּפַא בייהנָא ךרעב ,1944 גנילירפ ןיא ןעמוקנָא ןטימ

 הלּפמ יד ןוא ךיז טרעטנענ המחלמ רעד ןופ ףוס רעד זַא ,סעיינ יד טיירּפש

 ןסעיײנ יד ןענעז רעגַאל ןיא זנוא וצ .עטרעכיזעג ַא זיא דנַאלשטיײד ןופ
 טָאטש ןיא ןייג ןגעלפ סָאװ ,יד ךרוד .ןגעו ענעדישרַאפ ךרוד ןעמוקעגניײרַא
 :רעדיו ןופ עּפורג רעזנוא ןכלעוו ,טקַאטנָאק םעד ךרוד ךיוא ןוא ןטעברַא
 -רעדיו רעשיליוּפ רעד טימ ָאד ךיוא ןטלַאהעגנָא טָאה ץיוושיוא ןיא דנַאטש
 .עיצַאזינַאגרָא-דנַאטש

 ןרָאװעג ןענעז טיילס"ס יד .טרעדנעעג טשינרָאג ךיז טָאה רעגַאל ןיא

 -נוא טקרַאטשעג ךיז טָאה ךָאד .ןסיברַאפ רעמ ךָאנ רשפא רָאנ ,רעדלימ טשינ

 .ןבעלרעביא טרָאפ טעװ ןעמ זַא ,גנונעפָאה רעזנוא ןוא ןביולג רעז

 עטרעטַאמעגסיוא יד ןופ ןגיוא ענעשָאלעגסױא יד יו טציא ךָאנ עז ךיא

 ןבָאה סעצײלּפ ענעגיובעגנייא יד .ץנַאלג רעייז ןעמוקַאב קירוצ ןבָאה ןשטנעמ

 טָאה סע ןוא ןרָאװעג רעטסעפ ןענעז טירט יד .טכיילגעגסיוא לסיב ַא ךיז

 -ַאמעג רעקינייו טָאה רעגנוה רעד .רעמינּפ יד ףיוא לכיימש ַא ןזיוװַאב ךיז

 ןָאטעג ייו ױזַא טשינ ןבָאה ס"ס ןופ ּפעלק יד וליפא .טרעט

 ץימזעמוא ,טסידַאס ַא ןַאמ-ס"ס רעגנוי ַא ,רעגַאל ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעוו

 רעמ געט עלַא רע טָאה ,גנורעדנע יד טקרעמַאב טָאה ,ןסייהעג רע טָאה

 -רעד רעירפ טעוװ ריא ,ןדוי עקיצומש ,טשינ ךיז טיירפ .טעברַא יד טרעװשַאב

 רע טָאה ,ןעיײרּפַאב ךייא ןלעװ סעקיוװעשלָאב ערעייא רעדייא ןרעוו ןסָאש

 טנעקענ טוג רעייז ייז ןבָאה רימ .ןענָאמרעד וצ גָאט ןדעי טלעפרַאפ טשינב

 גנומיטש עטוג יד טָאה סָאד ךיוא רעבָא .ןביילג טנָאקעג ייז ןבָאה רימ ןוא

 דיירפ ןופ ,ןכָאװ ןוא געט ןגיוצעג ךיז ןבָאה ױזַא .טרעדנעעג טשינ ערעזנוא

 .ךיז רַאפ ךיוא גנונעפָאה טימ טשימעג ,הלּפמ רעייז בילוצ

 דנַאטשפױא-ָאטעג ןופ גָאטרָאי ןטשרע םעד ןקרעמּפָא ןגעוו קנַאדעג רעד

 םישדח עטשרע יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג עּפורג-דנַאטשרעדיװ רעזנוא ייב זיא

 ןטימ ,עגַאל רעיינ רעד טימ ..ןבעל ךָאנ ןלעװ רימ ביוא .ןעמוקנָא רעזנוא ןופ

 וצ רעמ ךָאנ טייקידנעװטיונ ַא ןרָאװעג זיא ,טנָארפ ןופ ךיז ןרעטנענרעד

 .טסעפ ךיז ןטלַאה וצ ןוא לַארָאמ םענעביוהעג םעד ןקרַאטש

 .גנורעייפ עסיורג ַא ןעמוקעגסױרַא זיא ןקרעמּפָא ןגעוו קנַאדעג ןיפ

 ,טָארד-לכעטש טימ טמיוצרַאפ ,טנַאװ רעד ןופ טנעָאנ ,רעגַאל ןופ קע םייב

 עשירַאגנוא ןופ טרָאּפסנַארט ַא .קָאלב םעינ ַא טלעטשעגפיוא דָארג ןעמ טָאה

 ןעועג ךָאנ רע זיא לייורעד .ןעניווװַאב םיא ןוא ןעמוקנָא טלָאזעג טָאה ןדיי

 -זיוה ייוצ טימ רעטסטלע-קָאלב ַא זילב טניוװעג טרָאד ןבָאה סע .קידייל

 -ַאב טמַא םעד ףיוא זיא ,זירַאּפ ןופ דיי ַא ,רעטסטלע-קָאלב רעד .ןטסניד
 רע טָאה ,שטנעמ-סקלָאפ רעטושּפ ,רעטוג ַא .ןליוו ןייז ןגעק ןרָאװעג טמיטש

 -ךױה ַא רע זיא ןעוועג .ןעזסיוא ןייז רָאנ ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ןטסָאּפ םעד
 רעד ןָאמָאלַאס ןעוו .עמיטש רעטסעפ ַא ןוא לעטשעג ןטיירב ַא טימ רעקיסקיוועג

 ןגָאלשעגרָאפ םיא טָאה ,זירַאּפ ןיא ןכש ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,רעקירטקעלע
 קערש ןופ ןרָאװעג סַאלב רע זיא ,גנומענרעטנוא ַאזַא רַאפ קָאלב ןייז ןבעג וצ
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 ןעוװעג םיכסמ רע זיא ךָאד ןוא .טלייצרעד רעטעּפש זנוא ןָאמָאלַאס טָאה --

 ןעועג זיא קָאלב רעד .ייברעד ןייז טשינ טעװ רע זַא ,גנידַאב ןטימ רָאנ
 ךיוא רָאנ ,קידיײל ןענַאטשעג זיא רע סָאװ טימרעד זיולב טשינ טסַאּפעגוצ
 ,רעױט-גנַאגנײרַא ןופ טייוו ,ןקָאלב יד ןופ רעטצעל רעד ןעוועג זיא רע לייוו
 .טנַאדנעמָאק-רעגַאל רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ

 ןַאלּפ םעד ןריפכרוד םוצ ןעמונעג עּפורג רעזנוא ךיז טָאה ךיילג ןוא
 ןבעגעג סעקינטעצַאק טרעדנוה ייװצ רעביא ןבָאה געט עטלייצעג ןיא

 רעד ףיױא טקוקעג טשינ ,גנורעייפ רעד ןיא ןעמענ וצ לייטנָא המכסה רעייז
 ,רַאפעג רעקידנעָארד

 .טשינ ךיא קנעדעג ,קיטנוז רענעי ןלַאפעגסיױא זיא סע עטַאד ַא רַאפ סָאװ

 ,ןורכז ןיא טצירקעגנייא טוג רימ ךיז טָאה רע רעבָא

 סעקינרעגַאל יד ןבָאה זייווקיצנייא .גָאטימכָאנ 4 םורַא סע זיא ןעוועג
 זיא רעיוט םוצ זיב קָאלב ןופ .ןירַא קָאלב ןיא ןענעבנגניירַא ןעמונעג ךיז

 טנעָאנ ןטיה וצ עבַאגפיוא יד .טיהעג ןוא רענייא ןענַאטשעג רעטעמ ריפ עדעי

 זיִא ,סָאּפַאק ןוא טייל-ס"ס יד ןופ ןעגנוגעווַאב יד ןקוקוצכָאנ ןוא רעיוט ןופ

 -סיימ ןעוװעג זיא סָאװ ,רעזירַאּפ ַא ךיוא ,ןענַאמלעדיײא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא סָאּפַאק ןוא ס"ס יד רַאפ יירעדיינש רעד ןיא רעט
 .טנעקעג םיא

 יד .ליפעג ענדָאמ ַא טשרעהַאב ךימ טָאה קָאלב ןיא ןעמוקניײרַא םייב

 ךיוא .ירדנ-לכ רַאפ לוש ַא ןיא טנָאמרעד ןבָאה טייקטסנרע יד ןוא טייקליטש

 -סיוא סעּפע טָאה שיט ןבלעז ןטימ ןוא סעראנ עבלעז יד טימ אפיג קָאלב רעד

 טרעטצניפרַאפ טָאה עכלעוו ,רעפסָאמטַא-רעגַאל עקירעיורט יד .שרעדנַא ןעזעג

 ןדנּוװשרַאפ יו טציא זיא ,געט עקינוז עטסקרַאטש יד ןיא וליפא ןקָאלב יד

 טעטיזָאװרענ רעדָא קערש םוש ןייק .טשרעהעג ָאד טָאה טייקיטכיל ַא ןוא

 ןיב ךיא .גנומיטש-ףמַאק ַא רעכיג .ןשטנעמ יד ייב טקרעמַאב טשינ ךיז טָאה

 טלעטשעג רימ ןטלָאװ ,טנעמָאמ םעד ןיא ןלַאפַאב זנוא לָאז ןעמ ןעוו זַא ,רעכיז

 ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה רימ זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג בָאה ךיא .דנַאטשרעדיװ ַא

 .ןשטנעמ עיירפ ןרָאװעג ןוא רעצנַאּפ-רעגַאל םעד ךיז ןופ

 םייב טרעלקרעד טָאה ןייטשנייפ עקכאנ סָאװ ,ןגייושליטש טונימ יד

 טשינ זיא'ס .ןטונימ ערעגנעל ףיוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה ,עינָאמערעצ יד ןענעפע

 ךיז טָאה'ס .טריּפשעג טלָאמעד ןבָאה רימ סָאװ ןבעגוצרעביא ןעוועג ךעלגעמ

 ,קָאלב םעד םורַא ןעזעג ןבָאה רימ עכלעוו ,תוברוח יד ןופ זַא ,טכַאדעג זנוא

 ןריט יד ךרוד ןוא רעטצנעפ יד ךרוד ןײרַא ןקוק ןוא רעפמעק יד סױרַא ןעמוק

 טליפעג ןוא ןעזעג ייז ןבָאה רימ .זנוא טימ ןעמַאזוצ ןטונימ יד ןיא ןייז וצ ידכ

 ,זנוא ןשיווצ

 עקכאנ ןוא םייח ןופ סעדער עצרוק יד ןענעז גנומיטש רעקיזָאד רעד ןיא

 םעד ןופ גנורערַאפ ַא ,ףמַאק םוצ ףור ַא ןוא גנורעייפ ַא ןופ שימעג ַא ןעוועג

 ַא ,רעפמעק עשיאָארעה יד רַאפ ןוא דנַאטשּפױא-ָאטעג -- לטיּפַאק ןשידלעה

 רעייז ןצעזרָאפ ןפרַאד ןלעװ רימ ןוא טקידנעעג טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,לטיּפַאק

 ןטכינרַאפ ןלעװ זנוא ןלעװ רעדרעמ יד ןעוו ,ןטונימ עטצעל יד ןיא ףמַאק

 ,ףור רעטצעל רעד ןעוועג זיא -- ףמַאק םוצ טיירגעגוצ ןייז ,ךיז ןזָאל טשינ

 -ָאטעג יד טימ דנוב ַא יװ ױזַא ןוא .עקידנזעװנָא עלַא ןופ ןטלַאהעגרעטנוא
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 לופ ,עטשירפעגפיוא .גנורעייפ רעד ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג טלָאװ רעפמעק
 ןביולג םעיינ ַא טימ קָאלב םעד טזָאלרַאפ זייווקיצנייא רימ ןבָאה ,טומ טימ
 .ךיז ןיא

 זיא -- 1944 טסוגױא ןט-1 םעד -- רעטעּפש םישדח רָאּפ ַא ןיא טשרע

 טרעדנוה ריפ רעביא .עשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעשילוּפ רעד ןכָארבעגסױא

 סע ןכלעוו ,ףמַאק םעד טצעזעגרָאפ ןבָאה ,(ייז ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא) ןדיי

 ,רעפמעק-ָאטעג יד ןביױהעגנָא ןבָאה

 דנַאטשפױא רעד .1944 טסוגױא ןופ געט עטשרע יד ןיא סע זיא ןעוועג

 ךיז ןביג לייט ,ןפיױלטנַא ןשטייד יד .ןערב ןטימ ןיא ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא
 טלבוי ןעמ ,סַאג ןיא זיא גנורעקלעפַאב יד .רעלדנעטשפיוא יד וצ רעטנוא
 -- !ןענּוװעג ןבָאה רימ .ןרעדנַא ןטימ רענייא ךיז טשוק ןעמ ,דיירפ רַאפ

 ךיוה יד ןסַאג יד ןכליהרַאפ --- !טייהיירפ יד ןבעל לָאז .ןעיירשעג ןעמ טרעה

 .ןענּוװעג טַאהעג ןיוש טלָאװ ןעמ יװ ןעזעגסיוא ןיוש עקַאט טָאה'ס ןוא סרעדער

 .טקיטעטשַאב סע טָאה קינַאּפ ןיא ןשטייד יד ןופ ןפיולטנַא סָאד

 רעד ,םישובלמ עטפיירטשעג ערעזנוא ןיא רעגַאל ןופ עטיײרפַאב יד ,רימ

 ךיז ןזייװַאב רעזנוא טימ ןבָאה ,ןפַאלקש עטּפשמרַאפ טיוט םוצ יד ןופ ןכייצ

 רעצנַאג רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ עשרַאװ ןופ ןסַאג יד ףיוא

 : טגָאזעג רעסעב .טייהיירפ ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג ןענעז רימ .גנורעקלעפַאב

 -טימ ןענעז רימ .ןרישרַאמ ,ןבעלפיוא טייהיירפ יד ןעזעג ןעמ טָאה זנוא ךרוד

 רעירט טימ טשימעג ןעוועג זיא יז שטָאכ ,דיירפ רעד טימ ןרָאװעג ןסירעג

 ,סעטַאט ערעזנוא ייז ןשיװצ ,ענעמוקעגמוא ןענָאילימ יד בילוצ קיטייו ןוא

 -חמ עלַא ןבירטעגקעװַא רעבָא ןבָאה רימ .רעדירב ןוא רעטסעוװש ,סעמַאמ

 ןעגנוזעגטימ ,ןשטנעמ עסַאמ רעד ןיא ךיז ןטכָאלפעגניירַא ןוא ךיז ןופ תובש

 טָאה ןעמ .גנּוײרּפַאב ןופ בוט-םוי ַא טעװַארּפעג עשרַאװ טָאה געט יירד .ייז טימ

 ןוא ןדלעה עלַאנָאיצַאנ ןופ רעדליב טימ ןוא רענעפ טימ ןסַאג יד טרירָאקעד

 ןבָאה לַאטרַאװק-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ תוברוח יד זיולב .רעפמעק-סטייהיירפ

 .טעמוא ןַא ןוא קערש ַא ןפרָאװעגנָא רעטייוו ךיוא

 -ינ רעייז ןעילפ ןעמונעג ןענַאלּפָארעַא עשטייד ןבָאה גָאט ןטרעפ ןפיוא

 .ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא ךעלטעלב קידנפרַאװ ,ןסַאג יד רעביא קירעד

 ךס ןיײק טשינ .ןורכז ןיא טצירקעגנייא טוג רימ ךיז טָאה טלַאהניא רעייז

 טשינ ךייא טזָאל !ןקַאילָאּפ טניירפא :טפירש רעסיורג טימ רָאנ ,ןבירשעגנָא

 -סױרַא ןבָאה ייז ,אנוש סנעמעלַא רעזנוא ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ךרוד ןריפרַאּפ

 .עגוצ ."ןעגנערבמוא ךייא לָאז ןעמ זַא ,ליצ ןטימ דנַאטשפיוא םעד ןפורעג

 ןוא רעװעג סָאד טגייל רעגיײזַא 2 ןגרָאמ זיב; :טפירש רעניילק טימ ןבירש

 ןוא ךעלטעלב יד טנעײלעג ןוא טּפַאכעג ןבָאה עלַא ."ןיילַא ייז טפָארטשַאב

 ןדנווושרַאפ דיירפ יד זיא לָאמ ןייא טימ

 רבח ןיימ .לטעלב ַאזַא ןיא ןבָארגעגניא ךיז ןגיוא עניימ טימ בָאה ךיא

 יד ,םייח ,טסעז -- :ןָאטעג גָאז ַא קירעיױרט רימ וצ טָאה ,ןַאמלעדייא

 ,ענערַא רעד ףיוא רעדיווװ ןיוש ןענעז ןדיי רימ ,ןָא רעדיוו ךיז טבייה עידעגַארט

 ַא ןבילבעג ךָאנ ןענעז סע זַא ,ןענָאמרעד לטעלב סָאד טעװ םענייא יו רעמ

 ..ןדיי עקידעבעל רָאּפ

 ,ףמַאק םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה גנונערָאװ רעשטייד רעד ךָאנ

 טימ טקעדעגרעביא ,ןעײשנַארט יװ ױזַא רעבירג ןבָארגעג ,ןדַאקירַאב טיובעג
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 לָאז'ס ,רעזיה יד ןופ טכַארבעגסױרַא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ .ןכַאז ענעדישרַאפ

 ןשטייד יד ץזָאלרעד וצ טשינ גנורעטש ַא רַאפ ןוא גנוצישַאב ַא רַאפ ןעניד

 .ןסַאג עטיײרפַאב ןיוש יד ןעמענּפָא קירוצ

 טימ .טייו ץנַאג ןעזעגסױרַא ךיז גנודיילק רעזנוא טימ ןבָאה ,ןדיי ,רימ

 -ַאב יד .קילעטשרעטניה ןבילבעג טשינ ,ןבָארגעג רימ ןבָאה תוחוכ עטצעל יד

 ןבעגעגוצ טָאה ,ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ןוא ןפמעק טעװ ןעמ זַא .גנוקידירפ

 טקערש דיי רעד :טרעדנעעג טרָאפ ךיז טָאה סע זַא ,ןביולג ןוא טפַארק

 רימ ןבָאה טכַאנ רעד ןופ ןלַאפוצ ןכָאנ ןעוו .ןפמעק טעװ רע ,רעמ טשינ ךיז

 ןענעז ,5 רעמונ סַאג עקסוואלמ ףיוה ןסיורג םעד ףיוא טּפעלשעגוצ םיוק ךיז

 -עגנייא ןענעז רימ ןוא ענעדירפוצ טרָאפ רעבָא ,עטיוט יװ ןלַאפעגקעװַא רימ

 .ןפָאלש

 ןלַארטש עסייה עריא ןפרָאװעג טָאה ןוז יד ןעוו גָאטימ ךָאנ סנגרָאמוצ

 ןדַאקירַאב יד רעטניה ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עטעקַאנ-בלַאה יד ףיוא

 ןעועג רעדיו ,ןדיי ,רימ ןענעז ,םערוטש ןקידנעמוקנָא םוצ טיירגעג ךיז ןוא

 ,ייז ןשיווצ

 יד ןיא רעלטעצַאק עשידיי ,רימ ןוא ,ערעװש ןעוועג ןענעז ןפמַאק יד

 ןבָאה ,לײטנָא ןשידיי רעזנוא ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,רעדיילק רעגַאל

 -נוװַאב לָאמ ךס ַא זיא סָאװ ,םזיאָארעה ַא טימ ,שפנ תריסמ ַא טימ טפמעקעג

 ,גנוריפנָא רעשיליוּפ רעד דצמ ןרָאװעג טרעד

 ןבָאה דלַאב .ןרָאטָאמ ןופ שיורעג רעקרַאטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע

 ןבָאה לָאמ סָאד .ןענַאלּפָארעַא ןזיווַאב ךיז רעדיו למיה ןרעטיל םעד ףיוא

 רעזייה .סעבמָאב-דניצ ,סעבמָאב רָאנ ,ןפרָאװעג טשינ ךעלטעלב ןייק ןיוש ייז

 עטכידעג יד .ףליה ךָאנ ןפורעג ןבָאה עטעדנוװרַאפ ,ןענערב ןעמונעג ןבָאה

 םורַא ץלַא ןבָאה ןוא רעזייה עקידנענערב יד ןופ טצעזעג ןבָאה ךיור ןליונק

 טייקידמולצולּפ יד .ןעזעג טשינ ןטייוצ םעד טָאה רענייא ,טכַאמעג רעטצניפ

 .ןרָאװעג טשימעצ יוװ זיא ןעמ זַא ,טקריוועג ױזַא טָאה

 -ָאנ םעד ןיא ןייגוצנײרַא עּפורג רעזנוא וצ ןעמוקעג ןַאד זיא לעּפַאב ַא

 סעמַאמ יד טימ רעדניק יד ןופ ןענייוועג ןוא ןעיירשעג יד ווו ,רעלעק ןטסטנע

 לסיב ַא ךיז טָאה סע ןעוװ ,טייצ רעצרוק ַא ךָאנ .עכעלקערש ןעוועג ןענעז

 ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק לעוו ךיא סָאװ ,סעכלעזַא ןעוועג זיא ,טקיאורַאב

 לעטש ַא ךיז טָאה יורפ ַא :דליב סָאד ןגיוא יד רַאפ טציא ךָאנ עז ךיא

 ןכָאפ ןעמונעג ,ןטסַאק ַא אמתסמ ,ךַאז רערעכעה ַא סעּפע ףיוא ןבעגעג ףױרַא

 ןױש יורפ ַא .ןגָאז טלָאװעג סעּפע טלָאװ יז יו ,ןעיירש ןוא טנעה יד טימ

 ,טמעקרַאפ קילעפגרָאז ,רָאה עָארג-רעבליז ּפָאק ַא טימ ,רעקיצכעז יד ייב

 ןופ ,טמַאלפעג ריא ייב טָאה םינּפ סָאד .ןָאטעגנָא טכעלש טשינ ןוא שיטַאּפמיס

 ,רעייפ טימ טצילבעג טָאה ןגיוא יד

 ןפרַאװ ןעמונעג טָאה יז ןוא ריא וצ סיוא יירד ַא ןבעגעג ךיז ןבָאה עלַא

 :ןלייפ יװ רעטרעוו

 ,טפמעקעג טָאה ָאטעג רעשידיי רעד ןעוו ,ןענַאד ןופ טייו טשינ ָאד --

 יד ןופ טצעזעגסױרַא ןבָאה ןרעייפ יד ןוא סעבמָאב ןפרָאװעג ךיוא ןעמ טָאה

 -ַעִנ ךיז טייהרעקידנענערב ןבָאה ,רעדניק יד טימ סעמַאמ יד ייז ןוא רעזייה

 ןקוק טרָאד ןפָאלעג ךייא ןופ ךס ַא ןענעז טלָאמעד .רעטצנעפ יד ןופ ןפרָאװ
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 ישז-ישו; :טכַאלעג טָאה ךייא ןופ רענייא טשינ ןוא לקַאטקעּפס ַא ףיוא יו

 רעד ןיא רימ ןענעז טציא .טקידניזעג טָאה ריא .(ןענערב ןדיי) "ןָאילַאּפ עש

 .ןענרעל םעד ןופ טעװ ריא זַא ,ףָאה ךיא .עגַאל רעבלעז

 ,ןטסַאק ןופ ּפָארַא זיא יז ןוא

 -ייא ענימ שממ ןוא רעטרעוװו עריא ןופ טשַאררעביא ןרָאװעג ןיב ךיא

 ,ןגױא יד ןיא תמא םעד ןפרַאו טייצ ַאזַא ןיא .טביולגעג טשינ ןרעיוא ענעג

 רעבָא .רַאפרעד ןשטניל דלַאב רשפא יז ןעמ טעװ ,טרעטיצעג שזַא ךיא בָאה

 ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא טָאה טייקליטש ַא .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא ןעשעג

 -יב רעד .טרעהעג טשינרָאג ןעמ טָאה רעדניק ןופ ןעּפילכ רעסיוא .רעלעק

 ןסיוועג סָאד לסיב ַא טקעוװעגפיוא ,סיוא טזייוו .טָאה תמא רערעט

 ,םזיאָארעה רעייז ,ןפמעק רעייז ,עשרַאװ ןיא ןדַאקירַאב יד ףיוא ןדיי יד ןוא

 -קנַארפ ןופ םירבח עניימ ןוא !ליּפשיײב ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעג ךָאד ןענעז

 רענייא ,(ק"יא ןופ ןָאמָאלַאס) ןייטשלעקניפ ןָאמַאלַאס ןופ טכַארט ךיא ! ךייר

 ַאנעקריב-ץיוושיוא ןופ דנַאטשרעדיװ רעד ןיא רעפמעק עטסקיטכיט יד ןופ

 ;סַאג עװָאדָאימ רעד ףיוא ןלַאפעג זיא סָאװ

 -יװ רעד ןיא ךיוא ,רעוט רעלַאקידניס ַא ,רעטסוש םעד ,סירָאב ןגעוו

 -פיוא ןופ געט עטצעל יד ןיא ןיוש ןלַאפעג ,רעגַאל ןופ גנוגעװַאב-דנַאטשרעד

 ןדעי טגעלפ רעכלעוו ,רעטעברַא-רעדיינש ַא -- ןַאמלעדייא ןגעוו ןוא ;דנַאטש

 ןופ טמַאלפרַאפ םינּפ סָאד ,טקנוּפ ורּפָא ןפיוא ןעמוק ןפמַאק יד ךָאנ טנוװָא

 .דיירפ

 רעד ןיא זנוא ייב ןפור םיא טגעלפ ןעמ יװ ,"דניק סָאד. ךיוא זיא טָא ןוא

 -ַאל יד ןיא .ןגיובעגנייא ןוא טרַאדעגסיױא קרַאטש ,רָאי 23 ענייז ייב ,עּפורג

 -טימ זיא רע ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד ןוא דניק ַא יו ןעזעגסיוא רע טָאה ןרעג

 א יװ טיירפעג עקַאט ךיז רע טָאה ,עדַאקירַאב ַא ףיוא זנוא טימ ןעגנַאגעג

 ןופ רעקידרעטיצ ַא רע טָאה ,ןסיש ןביױהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא .דניק

 ןיוש ןענעז החּפשמ עצנַאג ןייז ןוא עמַאמ ןייז !עמַאמ :ןעיירש ןעמונעג קערש

 ןעגנַאגעג רע זיא רעטעּפש .ץיוושיוא ןופ סנוויוא יד ןיא טנערברַאפ ןעוועג גנַאל

 .סַאנ-עשנעג רעד ףיוא רע זיא ןלַאפעג ןוא רעטרע עטסכעלרעפעג יד ףיוא

 ןבָאה ןקַאילָאּפ יד וליפא סָאװ .דיי רעטעװעטרַאהרַאפ רעד זיא טָא ןוא

 -סױרַא ּפָאק םעד רע טגעלפ קערש ןָא ,ןייטש ַא יו טרַאה .טנכיײצַאכ ױזַא םיא

 ןדעי ייב .ןפערט ןענָאק רעסעב לָאז רע ,ןדַאקירַאב יד רעביא רעכעה ןקעטש

 ןעלעזייר רַאפ זיא סָאד -- :דניק ַא ןופ ןעמָאנ םעד טנָאמרעד רע טָאה סָאש

 -ָאנ רעד ףיוא ןלַאפעג זיא רע .טַאהעג רע טָאה סקעז .ןעלעדנייש רַאפ סָאד ןוא

 .סַאג עקסרַאיניװ

 -רעדנוה ןוא רעטרעדנוה ןגיל סע ואוו ,עשרַאװ ןופ תוברוח יד רעטנוא

 ןוה לייט רעסיוועג ַא ךיוא ךיז טניפעג ,רעגַאל רעװעשרַאװ ןופ רעפמעק רעט

 ןופ גָאטרָאי ןטשרע םעד ,רימ טימ ןעמַאוצ ,טרעייפעג ןבָאה עכלעוו ,יד

 ,ןיטשלעקניפ ןָאמַאלַאס םירבח עטנעָאנ עניימ ייז ןשיוװצ ,דנַאטשפױא-ָאטעג

 .ערעדנַא ןוא ןַאמלעדיײא

 עשרַאװ ןייק ןרָאפ וצ בוח ןיימ רַאפ ןטלַאהעג המחלמ רעד ךָאנ בָאה ךיא

 ןיגמורַא ןעהעש ךיא געלפ לָאמ ןייא יו רעמ .דנַאטשפיוא ןופ גָאטרָאי םוצ

 -עגרָאפ טייצ רענעי ןיא ןענעז ןפמַאק יד וװ ,ןסַאג יד ףיוא ,רעטרע יד ףיוא

 טרָאד טייטש סָאו ,טנעמונָאמ-ָאטעג םעד רַאפ טגיינרַאפ ךיז בָאה ךיא .ןעמוק
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 "ונָאמ רעד זַא ,טכַארטעג ייברעד בָאה'כ .הרובג רעשידיי ןופ לָאבמיס ַא יװ

 ןעװ רעבָא .ןדיי וצ גנואיצַאב עכעלטניירפ ַא ןפַאש ןיא ןפלעה טעװ טנעמ

 רעד טנייה טייטש סע ױזַא יו ,טציא רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,טכַארט ַא וט ךיא

 ןוא ןדיי וצ האנש ןוא סַאה טימ ןעמונעגמורַא ,עשרַאװ ןיא טנעמונָאמ-ָאטעג

 ןעגנורעייפ יד .ץרַאה סָאד טקיטולב ןוא טקיטייו .שידיי זיא סָאװ ,ץלַא וצ

 ןרעװ עכלעוו ,ןעמולב יד ,דנַאטשפיוא ןופ גָאטרָאי ןיא טרָאד ןכַאמ ייז סָאװ

 .רעפמעק ערעזנוא רַאפ גנוכעוושרַאפ ַא ןענעז טגײלעגקעװַא טרָאד

 ,ןברוח ןכָאנ שינעעשעג רעדנַא ןַא וצ ןקילב עניימ דנעוו ךיא ןעוו רעבָא

 תנידמ טסייה סָאװ ,ןינב רענייש רעסיורג רעד -- דיירפ ַא םורַא ךימ טמענ

 טנָאקעג טָאה רעכלעוו ,טנעמונָאמ רעטסנעש ןוא רעטסעב רעד זיא ,לארשי

 ,רעדלעװ ןוא ןרעגַאל ,סָאטעג יד ןופ סרעפמעק עלַא רַאפ ןרעװ טלעטשעג

 ןטייצ עלַא ןופ רעריטרַאמ ערעזנוא עלַא רַאפ

 ןיא ןריובעג ,ןײטשדלַאנ לציא-םייח
 רעשידיסח-םורפ ַא ןיא ,(ןלױּפ) ,ץישָאל
 ךיז ןוא רעקירטש סלַא טעברַאעג .בוטש
 -עט רעלענָאיסעּפָארּפ טימ ןעמונרַאפ
 ןיא ןעמוקעגנָא זירַאּפ ןייק .טייקיט
 ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .9
 -רפדיו רעד ןלא עטשרע יד ןופ
 רעטעּפש .זירַאּפ ןיא גנוגעװַאב-דנַאטש
 .עיװיטיּפ רעגַאל םעניא ןלַאפעגניײרַא
 ןעוועג ,ץיוושיוא ןייק רעטריטרָאּפעד ַא
 "ױט עקידנריפנָא יד ןופ רענייא ןטרָאד
 -ַאזינַאגרַא-דנַאטשרעד רעד ןיא רע
 קירוצ ,המחלמ יד ןקידנערַאפ ןטימ .עיצ
 ןבירשעגנָא ווו ,זירַאּפ ןייק ןעמוקעג
 בורקב) ."?רעקנוב ַא ןיא 7, ךוב סָאד
 -ָאד יד .(ךוב טייווצ ַא ןעניישרעד ףרַאד
 גנולייצרעד עשיפַארגָאיבָאטױא עקיז
 ,ןכַארּפש עכעלטע ןיא טצעזעגרעביא זיא
 ןוא שילגנע ,תירבע ןיא ייז ןשיװצ
 -ליב עשיזיוצנַארפ סָאד .שיזיוצנַארפ
 -נָאשַאב סע טָאה םוירעטסינימ-גנוד
 -סיוא ןוא ךעלדנרעטש ייווצ טימ ןעק
 .רוטקעל-לוש סלַא ןבילקעג



 ןאמרלב הוה יה

 רפסח םע ןופ רעדניק
 (תונורכז לטעלב ַא)

 םישדח עקינייא טייז זיא סָאװ ,שרדמה-תיב ןסיורג ןשיטָאטש םעד ןיא

 יד ןשיוצ ןבָאה ,םיטילּפ רַאפ זױה-טסַאג ןעמערָא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 עגנוי ייווצ ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג סרעדנוזַאב ךיז םייה ַא ןָא ןשטנעמ עגנוי

 ןלייטסיוא רעייז ןופ הביס יד .ןעמַאצ ןעזעג ייז ןעמ טָאה דימת .ךעלמירוחב

 .רעטלע רעגנוי רעייז ןעוועג לכ םדוק זיא ,םיטילּפ עסַאמ רעסיורג רעד ןופ ךיז

 ,טלעוו רעדמערפ ַא ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ןענעז עכלעוו ,ךאנ רעדניק ייווצ

 .רקפה ןופ ץענערג רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 רעשיצַאנ:שיטעיווָאס רעד ןופ ?םישדח-גינָאה; יד ןיא סע זיא ןעוועג

 ייוצ יד ןבָאה ןלױּפ םענעזעוװעג ןופ ןטיבעג-חרזמ יד ףיוא ןעוו ,טפַאשטניירפ

 ,טרעדירבעג ךיז ןעײמרַא

 טלָאמעד רימ ןבָאה ,ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידיי ערעדנַא רעטנזיוט ליפ יו

 סָאװ ,ןטיבעג-ברעמ יד ןיא טעטש עטסערג יד ןופ רענייא ןיא ןענופעג ךיז

 .הנידמ רעשיטעיווָאס רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא טַאהעג סָאװ-רָאנ ןענעז

 -עגוצ עכעלנייועגרעסיוא יד ןעז וצ קידנריר ןעוועג זיא טייצ רענעי ןיא

 רענייא טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ עגנוי ייווצ יד ןופ ךיז וצ טייקנדנוב

 וליפַא ,רעדירב ןייק טשינ ןענעז ייז זַא ,טסּוװעג טָאה ןעמ שטָאכ ,ןרעדנַא םעניא

 -עגּפָא עקידמעצולּפ יד טרעטנענרעד רעבָא ייז טָאה סע .םיבורק ןייק טשינ

 ךָאנ ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,םייה עמַאמ-עטַאט רעמערַאװ רעד ןופ טייקנסיר

 .טקיטיונעג קרַאטש

 ןגרָאמ ןרַאפ קערש ןוא טײקנפלָאהַאבמוא יד ,רעגנוה רעמַאזניימעג רעד

 ענעקָארשעצ ןוא עטגלָאפרַאפ ןיא טנָאמרעד ייז ןבָאה עדייב .ןדנוברַאפ ייז טָאה

 .ךעלהיח

 ענעסירעצ יד יו ,רעמ טשינ ךעלגניי ייווצ יד ןבָאה סנגייא רעייז טגָאמרַאפ

 ןעוועג רקיע רעד ייז ייב ןענעז געט-רעמוז עגנַאל טלָאמעד יד .ךיז ףיוא םידגב

 ןבָאה קיריג ןוא רעגנוה םעד ןליטש וצ טייקכעלגעמ ַא ןכוז טימ טליפעגסיוא

 רעד טימ ןבָאה םינמחר-ינב ןדיי עכלעוו טימ ,זייּפש עמערָא יד ןעגנולשעג ייז

 ןגרָאזַאב וצ ייז ןביוהעגנָא טייצ
 טָאה ,רָאי 17:16 םורַא ןופ רוחב ַא ,םירבח ייווצ יד ןופ רערעגניי רעד

 ,רעגָאמ ןעוועג ,רילָאק ןלעקנוט ןופ םינּפ ןטלדייאעגסיוא ךעלגנעל ַא טַאהעג

 ןוא ורמוא טקירדעגסיוא ןבָאה ןגיוא עיולב-לקנוט ענייז .ןייב ןוא טוה שממ

 טָאה טייקידמילבה לבה עליטש ַא ןוא טלעװ סט--ג ףיוא טקוקעג קיטעמוא

 .ןזעוו ץנַאג ןייז ןופ טעייוועג

 -רע זיא רע שטָאכ סָאװ ,גוצנָא טַאנַארג ַא ןיא ןעוועג רע זיא ןוטעגנָא

 -רַאװ ןיא םייה עשיטַאבעלַאב ןייז טנָאמרעד רע טָאה ,ןסירעצ ןעוועג זייוורעט

 ןוא עכיוה ןגָארטעג רע טָאה געט-רעמוז עסייה ןוא ענעקורט יד ןיא .עש

 10 ןופ ןקז ַא יװ ןענַאּפש טגעלפ רע עכלעוו ןיא ,לוויטש ענעמוג עטרעכעלעצ

 -סטעברַא יד ןופ ביילברעביא ןַא ןעװעג ןענעז לוויטש ומכ עקיזָאד יד
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 טימ זיא רע ןיהַא-וװ .,דנַאלסור ןטייו ןיא ץעגרע ,עטכַאש ַא ןיא םידגב

 -ַאב ןיוש טָאה רע ןענַאװנופ ןוא טריברעוװ ןרָאװעג רעירפ םישדח עטלייצעג

 טָאה רע רעכלעוו ךָאנ ,םייה רעד ןופ רעטנענ ןייז וצ ידכ ,ןעמוקוצקירוצ ןזיוו

 .טקנעבעג

 ןופ ביילברעביא ןטשימעג ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ טָאה השבלה ןייז

 ןופ טילּפ ןגנוי םעד יבגל .טלעו רעיײנ ןוא רעטלַא רעד ןיא *עדָאמ, רעד

 ןקיטכיו ַא טַאהעג ןטלעוװ עקיטרַאנדישרַאפ ייווצ עקיזָאד יד ןבָאה עשרַאװ

 סיורג ןיא ןזיוװַאב ןיוש רעטלע ןגנוי ַאזַא ןיא רע טָאה עדייב ןופ :הוושה דצ

 .. ןפױלטנַא וצ דחּפ

 רָאנ ,גנוקיטפעשַאב ןופ *יירפע ןעוועג רע זיא ,הרצל חא ןייז יו טקנוּפ

 יד ןופ רענייא ןיא ןהעש ןײטשּפָא רע טגעלפ ,טכענ רעדָא ,געט עסיוועג ןיא

 "שטריזילַאיצָאס,; יד רַאפ טלגנעלשעג ךיז ןבָאה סָאװ .ןעייר-ןשטנעמ עגנַאל

 ןטימ לבור רָאּפ ַא ןענידרַאפ וצ גנונעפָאה ַא ךיז ןיא רע טָאה טרענעג .ןעמָארק

 יד ןופ םענייא וצ ייר רעד ןיא טרָא ןטריסנַאװַא לעוטנעװע ןייז ןטערטּפָא

 אמתסמ ןוא טלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןײלַא רע .רעגיוטסיוא רעלדנעה

 ןעלקיטרַא ,ךיש ,ליטסקעט ןפיוק וצ וויטַאיציניא עשירחוס גונעג טשינ ךיוא

 ,עגַארפכָאנ עסיורג ַא ןעוועג טַאטש ןיא זיא סע עכלעוו ךָאנ ,ךיורבעג ןטשרע ןופ

 .ןפיוקרַאפ סָאד ןוא

 ןייז ןופ ףוס םייב זַא ,ןעשעג ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא טגעלפ יוו-ייס רעבָא

 םעד ,ליצ ןכעלקילג ןופ ןיוש טייו טשינ ןוא ייר רעד טימ ?גנורעדנַאוװ;

 ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא לַאטורב רע זיא ,םָארק-הכולמ רעד ןיא שיט-ףיוקרַאפ

 ...טשינרָאג טימ קעװַא ,גנורעטיברַאפ רעליטש טימ ,רעטרעטַאמרַאפ ַא ןוא

 -נידַאב ערעדנַא ץנַאג ייב שטָאכ ,טָאה סָאװ רעגייוש ַא ןעוועג רע זיא ללכב

 רעגנוה ןטנענַאמרעּפ ןבילוצ ."גייוש עשטנָאב, ס'צרּפ ןיא טנָאמרעד ,ןעגנוג

 -ניא עקיטסייג םוש ןייק םיא ייב קיטנעק ןעוועג טשינ זיא ,טײקיזָאלכַאד ןוא

 רערעווש רענעי ןיא םיטילּפ ליפ טימ ןעשעג ,בגא זיא סע יװ ,טלעוװ-ןסערעט

 ...טלעו רעינ רעד וצ רעטלַא רעד ןופ טייצ-סגנַאגרעביא

 ךוליה ןיא ןוא רעטקַארַאכ ,ןעזסיוא ןיא זיא טיונ ןיא רבח רעטסטנעָאנ ןייז

 ןוא קידנור ַא טימ רעקינייבטיירב ,רעקירעדינ ַא .םיֹא ןופ ךוּפיה רעד ןעוועג

 ןעוועג ןצנַאגניא ןיש השבלה רעד ןיא רע זיא םינּפ קידנכַאל דימת טעמכ

 תארקנה ,לַאירעטַאמ ןבלעז ןופ עקטרוק ַא טימ ןזיוה ענעטאוו .טריזיטעיווָאס

 יד ןבָאה ,געט-רעמוז עקידנגער יד ןיא יו עסייה יד ןיא ,"עקייפופ- םשב

 רַאפ טנידעג ךיוא ןוא גנודיילק ןטרָאס ערעדנַא עלַא ןטערטרַאפ םידגב עקיזָאד

 ןיא שיט ןפיוא ,רבח ןייז טימ טעילוטעגנייא ,טכַאנייב ןפָאלש ןתעב קעדוצ ַא

 .שרדמה:תיב

 רעד וצ טרעהעג טשינ טייוו םידגב ענייז ןבָאה ןיילַא םיא וצ ץַאזנגעק ןיא

 :טגָאזעג טלָאװ היבוט סמכילע-םולש יוװ .,ןעוועג ןענעז ייז .טנגוי רעטשרע

 רַאפרעד ןוא טישעצ ןוא ןסירעצ ,טרעכעלעג -- ?םיאולטו םידוקנ ,םידוקע;

 שירוחב-גנוי טקוקעגסױרַא זייוורעטרע טָאה ,רבח ןעיירטעג ןייז ייב יוװ ,ךיוא

 ,בייל

 טשינ אקווד רע טָאה ,רעקידװעדערַאב ַא ןוא רעקידלמוט ַא עבטב קידנעייז

 יו םעד ןיא טכַארטעגנײרַא רעמ ןוא ךוליה ןייז טימ ןעמונעגרעביא ךיז ליפוצ

 .לפָאטרַאק ָאליק ַא רעדָא טיורב לקיטש ַא עדייב רַאפ ןפַאשוצנייא ױזַא
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 ןטעיוװָאס יד ךרוד יד ףיוא םיטילּפ יד ןופ עגַאל רערעטיב רעד ןיא

 ןענעדרָאוצנײא טילּפ ַא רַאפ ןעוװעג רעווש סרעדנוזַאב זיא ןטיבעג עטריּפוקָא

 -ַאב וצ טשינ ןעװעג זיא טכַאמ רעד ןופ ץנעדנעט יד .טעברַא ףיוא ךיז

 -עלע ןרעכיז טשינ ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה יז עכלעוו ,םיטילּפ ןייק ןקיטפעש

 .ןטיבעג עטרעבָארעד יד ףיוא טנעמ

 ןייז ףיא םינּפא טָאה ,רעקלעפ יד ןופ לרעטָאפ סָאד ,"רודה קידצ, רעד

 השעי רשא ץראב קידצ ןיא, : תלהק ןגולק ןופ קוסּפ םעד ןענַאטשרַאפ רעגייטש

 סָאװ ,דרע (רעשיטעיווָאס) רעד ףיוא קידצ ןייק ןַארַאפ טשינ ."אטחי אלו בוט

 טייז רענעי ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,יד טּפיוהרעביא .. .ןקידניז טשינ לָאז

 ."םידסח; סנילַאטס ןופ ןסָאנעג גונעג ךָאנ קידנבָאה טשינ ,ץענערג

 ןענעז 1940 רָאי ןופ בױהנָא ןיא ןוא 1939 רָאי ןופ םישדח עטצעל יד ןיא

 -סור ןטייו ןיא טעברַא ףיוא טריברעוו ןרָאװעג ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידיי ליפ

 וצ ליטש ןבָאה עטריברעוו יד ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ רעבָא טָאה סע .דנַאל

 ןלױּפ ןקידהמחלמ-רַאפ ןיא רעלוּפָאּפ ַא ןופ רָאנ עּפָארטס ןייא ןעגנוזעג ךיז

 ..?סױרַא ךיז ןעמ טיירד יוװ ,טיירדעגניירַא ךיז בָאה'כא :דיל-סקלָאפ שידיי

 טמורבעג ,הליפת ַא יװ טעמכ ,ץרַאה טימ ןוא הנווכ טימ ןבָאה עטריברעוו יד

 -וצסױרַא עקַאט ךיז ױזַא יו ןגעוו טכוזעג ייברעד ןוא לדיל עקיזָאד סָאד

 עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1940 רָאי ןופ גנילירפ ןיא ןיוש ןוא ...ןעיירד

 יד וצ קירוצ -- "*דַאזַאנ יאװַאד/ רעד ,עטריברעוו יד ןופ גנורעדנַאװ-קירוצ

 ...םייה רעטלַא רעד וצ רעטנענ ,ןטיבעג-ברעמ

 ןקילבוּפער עשיטעיווָאס יילרעלכ יד ןיא ןעניישרעד םצע רעייז טימ ןיוש

 ײֵלּפָא עקידעבעל ַא ןרָאװעג ?סעקינדאּפאז; יד ןענעז ךשוח-ירה יד רעטניה

 -עיווָאס יד טזײּפשעג טָאה טכַאמ יד ןכלעוו טימ ,רקש ןסיורג םעד ןופ גנונעק

 גנורעקלעפַאב יד טבעל רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד ןיא זַא ,רעקלעפ עשיט

 ירעּפַאלקש רערעטצניפ, ןיא ןוא רעגנוה ןכעלביײרשַאבמוא ןַא ןיא

 םיטילּפ יד עכלעוו טימ ,ןסַאר ןוא רעקלעפ ײלרעלַא ןופ ןשטנעמ יד

 שממ גנוקיצטנַא רעשירעדניק-וויאַאנ טימ ןבָאה ,גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןענעז

 ילּפ יד ןגָארטעג ךָאנ ןבָאה סע סָאװ ,גנודיילק יד קידנטכַארטַאב ,טניוטשעג

 ךָאנ רעד ףיוא טקוקעג ייז ןבָאה קערש ןוא גנורעדנּוװרַאפ טימ לופ .םיט

 טיױו ןעוועג זיא סָאװ ,גנוטלַאה ַא ,"סעקינדאּפאז, יד ןופ גנוטלַאה רעיירפ

 טימרעד .דנַאלסור ןשיטסינילַאטס ןופ עיצידַארט רעד ןיא ןוא חסונ םעניא טשינ

 -רעד ףָארטש ןוא המקנ יד ןוא ...ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק ןעוועג ייז ןענעז ןיײלַא

 .ןעמוק וצ טקיטעּפשרַאפ טשינ טָאה רַאפ

 עשיטעיווָאס יד ןופ ליפ ןבָאה םיטילּפ יד ןופ עקידוװעדערַאב רעמ יד ףיוא

 ...רעדרעמטסבלעז רָאג רעדָא םיעגושמ ,ןדלעה ףיוא יו שממ טקוקעג ןשטנעמ

 סָאװ ,האנש ןוא יורטוצמוא םעד ףיוא ןרעדנּוװ וצ טשינ ךיז רעבירעד זיא

 -ילּפ יד וצ ןזיװעגסױרַא טָאה ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןיא טכַאמ עשיטעיווָאס יד

 .ענעמוקעגקירוצ יד וצ סרעדנוזַאב ןוא םיט

 ,םיטילּפ יד ןשיװצ ןטסערַא-ןסַאמ יד ברע ,געט ענעי ןופ םענייא ןיא
 ןוא דיי רעשיטעיווָאס ַא ןזיװַאב ךיז שרדמה-תיב ןטניוװַאב םעד ןיא טָאה
 :שידיי ףיוא טגערפעג
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 ?ןטעברַא ןייג ליוו ךייא ןופ רעוו ,הרבח --

 ןוא טקוקעגרעביא ךיז קידנגייוש םלוע רעד טָאה גנושַאררעביא ןָא טשינ

 ןיא ךָאד ןָאק ,השעמ ַא ףיוא הישק ַא ,ןטייהלעצנייא ףיוא טרַאװעג רעגיינ טימ

 .ןרעסעב םוצ גנורעדנע עקידמעצולּפ ַא ןעמוקרָאפ עגַארּפ רעד

 -עג ערעזנוא ןענַאטשרַאפ טָאה ,לויטש ענרעדעל ןיא ,דיי רעשיסור רעד

 :טגָאזעג ,טרָאװ סעדעי קידנריטנעצקַא ,טָאה ןוא ןעקנַאד

 טכעלש-טשינ ַא בָאה ךיא ,עיצוטיטסניא רעשיטעיווָאס ַא ןופ םוק ךיא --

 טמענ ךייא ןופ רעוו ,ןשטנעמ ייווצ רַאפ געט עכעלטע ףיוא טעברַא עטלָאצַאב

 ' ? טעברַא יד ןָא
 :ץרוק דיי רעד טרעפטנע ,זיא סָאד טעברַא ןַא רַאפ סָאװ :עגַארפ רעד ףיוא

 ...!אנישטנאק ןוא טעברַא עטכייל ַא זיא סע --

 -עירעטַאמ ןעמוקַאב אליממ ןבָאה עשרַאו ןופ םיטילּפ עגנוי ייווצ יד תויה

 -טשינ יד זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,םיטילּפ עפורג רעד ןופ עציטש על

 .ייז וצ ןרעהעג לָאז טעברַא עטלָאצַאב טכעלש-טשינ ןוא ערעווש

 ,שרדמה-תיב ןיא ןענופעג ךיז דארג בָאה ךיא ןעוו ,טייצ-טנוװָא ,סנגרָאמוצ

 -רָאפ ךיז קידנקוקמוא ןוא טייז ַא ןיא ןפורעגקעװַא ךימ םירבח ייווצ יד ןבָאה

 סָאװ ,ךוב שידיי ַא טגנַאלרעד רימ ייז ןופ רענייא טָאה ,ןטייז עלַא ןיא קיטכיז

 ךיא בָאה רעטשַאררעביא ןַא .דגב ןייז רעטנוא טקעטשרַאפ טַאהעג טָאה רע

 -ידיי ַא ןופ לּפמעטש ןעיולב ןקידנור ַא ןעזרעד ןוא ךוב סָאד ןרעטעלב ןעמונעג

 ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טָאטש רעזנוא ןיא קעטָאילביב רעכעלטפַאשלעזעג רעש

 .גנורעקלעפַאב עשידיי עכיירלָאצ

 -כיילג סנדייב ןעמוקעג זיא ,*? ריא טעברַא סָאװ ייב, :עגַארּפ רעד ףיוא

 -רעד וצ טשינ סָאד םענייק רַאפ טגָאזעגנָא זנוא ןבָאה ייז; :רעפטנע רעקיטייצ

 -נעק טימ לופ ,ןקידנגייוש דימת םעד אקווד ךיא רעה דלַאב רעבָא ,?ןלייצ

 .?! רעכיב עשידיי ,רעכיב ןסייר רימ, :גנורעפמע רעקיט

 ..!?רעכיב טסייר ריא --

 טלעטשעגקעװַא זנוא טָאה ןעמ, :ףיוא טרעלק רעקידוװעדערַאב רעמ רעד

 טימ טגײלעגנָא ןשיט עגנַאל ןוא קנעש עכיוה טימ לופ ,לַאז ןסיורג ַא ןיא

 -רעדנַאנופ ,ןריטרָאס ייז ,ןעלווָאט יד ןסיײרוצּפָא זיא טעברַא רעזנוא .רעכיב

 -- רעטייוצ רעד ןבעגעגוצ טָאה -- ןלייט עדייב ןוא ,רעטעלב יד ןעמענ

 ןקירבַאפ-ריּפַאּפ עשיטעיווָאס יד ןיא ףָאטש-יױר ףיוא טקישעג אמתסמ ןרעוו

 ןופ םענייא ןוא רעכיב עטּפשמרַאפ יד ןופ עקינייא ןטלַאהַאב רימ ןבָאה דוסב

 ..יערעדנַא ךָאנ ןעגנערב רימ ןלעװ ןגרָאמ ...רעהַא טגנערבעג טנייה ייז

 ןופ ךיוא רעקינייו טשינ ןוא רעכיב ןסייר ןופ טקַאפ םצע ןופ טשַאררעביא

 עשידיי עטרעגנוהרַאפ ןוא עטקינייּפעצ ייווצ יד סױרַא ןזייו סע סָאװ רעצ םעד

 יד ןגעוװו ןגערפסיוא ייז ןעמונעג רימ ןבָאה ,הלבנ השעמ רעד בילוצ ,רעדניק

 ןוא .םירבחמ ערעייז ןופ ןעמענ ןגעוו ןוא ןעזעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,רעכיכ

 עקיזָאד יד ןיא טריטנעירָא טכעלש טשינ ךיז דארג ןבָאה ךעלגניי ייווצ יד

 ,םינינע

 קיטיײז ַא ןעו ,זנוא טרַאװרעד סע סָאװ ןופרעד ןובשח ַא ךיז קידנבעגּפָא

 ןבָאה ,"ךוב טּפשמרַאפ, טלגומשעגסױרַא ןַא זנוא ייב ןעניפעגסיוא לָאז גיוא

 ןירַא שרדמ תיב ןיא ןעגנערב םעד ךיז טלעטשעגנגעק טשינ ןגעווטסעדנופ רימ

 .ןטכינרַאפ םוצ עטּפשמרַאפ ,רעכיב עקינייא ךָאנ

 םייהעג ןיא ךיוא ןוא ןעמוקַאב ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,רעכיב יד ןופ סנייא
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 סָאד .דישז ערדנַא ןופ *דנַאלסור-טעיווָאס ןופ קירוצ,; ןעוועג זיא ,טנעיילעגנ

 ןעזעג רעטעּפש ןבָאה רימ סָאװ ,םעד וצ ריפניירַא ןימ ַא זנוא רַאפ ןעוועג זיא

 ,"םזילַאיצָאס ןופ דנַאל, ןקיזָאד ןיא טבעלעגכרוד ןוא

 לָאמנייק זנוא ייב .ד .וו .ק .נ יד טָאה ךוב "םענהפירט; סדישז ערדנַא ,ןיינ

 יוװ-ייס רימ ןבָאה ןרעגַאל ןוא תוסיפת עשיטעיווָאס יד רעבָא ,ןענופעג טשינ

 ,טריטסערַא ןרָאװעג רעטעּפש טייצ עצרוק ַא רימ ןענעז עלַא .ןטימעגסיוא טשינ

 ליפ ּוו ,ןופצ ןטלַאק-קיזייא ןופ ןרעגַאל יד ןיא טקישרַאפ ןוא טשרָאפעג

 .טעברַא-עגרָאטַאק ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ ןלַאפעג ןענעז םיטילּפ ערעזנוא ןופ

 -שטיגנוי ,עכעלקילגמוא ,עמַאזנייא ייווצ יד טרעהעג ןבָאה תונברק עטשרע יד וצ

 ןופ רעטלע םעד טכיירגרעד טשינ וליפַא ןבָאה ייז :עשרַאװ ןופ םיטילּפ עק

 .דייה רָאי 8

 ןטלַאהעגפיוא טשינ ךיז ןורכז ןיימ ןיא ןבָאה רעױדַאב ןקרַאטש ןיימ וצ

 ערעייז טוג רעייז רעבָא קנעדעג ךיא ,רעריטרַאמ עגנוי ייווצ יד ןופ ןעמענ יד

 ףטרעוװו עקיטסייג עשידיי וצ גנואיצַאב עלופטקעּפסער רעייז ןוא רעמינּפ עטרַאצ

 ןיא 1912 ןיא ןריובעג ,ןַאמרעבוה .א
 ןיא לטעטש שידיי-שיליוּפ ַא ,עציוועשזד
 עזעיגילער גנערטש ייב ,טנגעג רעמָאדַאר
 עשהכולמ ,רדח ןיא טנרעלעג ,ןרעטלע
 ץע, הבישי רעד ןיא ןוא לוש-סקלָאפ
 .ענשטאּפא ןקידתונכש ןיא ,"םייח

 -עג המחלמ רעד רַאפ רָאי עקינייא
 ןופ ךורבסיוא ןתעב ,שזלָאל ןיא טנױװ
 -סטרובעג ןיא ןעוועג גירק-טלעוו ןטייווצ
 ןט-6 םעד זיא רע ןענַאװ ןופ ,לטעטש
 רעד טימ ןעמַאזוצ 1929 רעבמעטּפעס
 .חרזמ ףיוא ןפָאלטנַא לטעטש ןופ טנגוי

 טכַאמעגכרוד דנַאלסור-טעיווָאס ןיא
 יד ןוא ןבעלדזָאכלָאק ,ןרעגַאל ,תוסיפת
 ןיא טקישרַאפ ןעוועג רָאי ייווצ עטצעל
 -רַא .ג .א רעד ןיא ,ןַאטסכַאזַאק ןופצ
 ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ .ײמרַא-סטעב
 ַא ןוא עיצַאירטַאּפער רעסיורג רעד טימ
 -קנַארפ ןיא ךיז טצעזַאב רעטעּפש טייצ
 רעד ןופ רעטעברַאטימ 1963 טייז .ךייר
 ."טרָאװ רעזנוא,, גנוטייצ-גָאט רעזירַאּפ



 לע דטנ אמ ..דל אנ ריא

 שיזיױצנַאוכ ןיא "וטַארעטיל עשידיי יד

 זיא ?רוטלוק עשידייי ללכב יו "רוטַארעטיל עשידיי, ףירגַאב םצע רעד

 -דנַאטש ןשיזיוצנַארפ ןופ םיא טכַארטַאב ןעמ ןעוו ךעלנייוועגמוא ןוא ענדָאמ

 ןיא טמוקַאב זיוצנַארּפ רעגנוי ַא סָאװ ,גנודליב יד יװ גנואיצרעד יד .טקנוּפ

 -"ײישרעד ןימ ַאזַא ןעמענַאב וצ ןפוא םושב טשינ םיא טביולרעד ,עלוש רעד

 ןעייציל יד ןיא טצונַאב ןרעװ סָאװ ,עטכישעג ןופ רעכיבנרעל יד ןיא .גנונ

 ,חרזמ ןפיוא קלָאפ טלַא ןַא ןעוועג זיא סע .ןדיי ןגעוו טנָאמרעד טשינרָאג טרעוו

 עיצַאזיליוװיצ רעד וצ רעייטשוצ ןוא "טייקשידלעה; סנעמעוו ,רעערבעה יד

 ןוא ןשיכירג םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא קיטײטַאבמוא ליפ ױזַא ףיוא ןייז וצ טנייש

 .תורוש עכעלטע ןיא ּפָא ייז טרטּפ ןעמ זַא ,גָארטיײב ןשימיור

 ןבירשעגוצ טשינ םוטנדיי עשיזיוצנַארּפ סָאד טָאה ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא

 -פיונוצ ."רוטלוק עשידיי, ףירגַאב םעד טנָאמרעד טשינ וליפַא ןוא טרעוו ןייק

 -רַאפ זיולב ןעוועג ןדיי עטרילימיסַא יד ןענעז ,קלָאפ ןשיזיוצנַארּפ ןטימ ןסָאגעג

 זיא טייקשידי רעייז .רוטלוק רעלַאנַאיצַאנ רעשיזיוצנַארפ רעד טימ ןדנוב

 ,טָאה סע .טײטַאב-רוטלוק ַא ןָא עינָאמערעצ עזעיגילער ַא יו רעמ טשינ ןעוועג

 ןרענעלק ליפ ןיא רעבָא ,דנַאלשטיײיד ןיא יו ױזַא טריטסיזקע .,ךיז טייטשרַאפ

 -גסיוו, ןופ רָאטקעס רעכעלטפַאשנסיװ-ומכ רעדָא רעכעלטפַאשנסיװ ַא ,םענרַאפ

 -ירב יד יװ עטנרעלעג עשיזיוצנַארפ-שידיי יד רעבָא ."סמוטנעדוי סעד טפַאש

 זעד יוװער; רעד ןופ םינדמל ערעדנַא ןוא רעטעטשמרַאד ,קנומ .,ךַאנייר רעד

 ןבעגעגּפָא ריא ךיז ןבָאה סָאװ ,1/סעידוטש עשידיי ןופ טכיזרעביא) ?וויאושז דיטע

 רעשידיי ַא ןופ טיבעג ןפיוא ,קיטעט ןייז וצ עיציבמַא יד טַאהעג טשינ ןבָאה

 -רַאפ סיואכרוד ַא -- ןדיי עטרילימיסַא יד ןופ טשער ןרַאפ יו ייז רַאפ --- רוטלוק

 םענײמעגלַא ןַא וצ קלח רעייז ןבעג וצ טררעגַאב ייז ןבָאה טרעיינ .עטרעטלע

 -קַארּפ סע טָאה ןעמ יוװ ױזַא ,םזילַאטנעירָא ,טפַאשנסיו עשיטימעס :טיבעג

 ואל ןענעז ןטסילַאיצעּפס יד עכלעוו ןופ ןוא ןטעטיסרעווינוא יד ףיוא טריציט

 .ןדיי ןעוועג אקווד

 רעייז ןוא רעקידנסיורד ַא ןעוועג זיא ףָאטש ןטרידוטש םעד וצ גנַאגוצ ַאזַא

 .שיטסיציטירק טפָא

 עשיזיוצנַארפ יד ןבָאה ,ָאטעג ןשטייד רעדָא רעסַאזלע ןופ ןעמוקעגסױרַא

 יד ,הפוקת-עיצַאּפיצנַאמע רעד ןופ רעקילדנעצרָאי עטשרע יד ןופ ללכב ןדיי

 גייטשפיוא ןלַאיצָאס רעייז טקידנערַאפ ,רעקרעװדנַאה ןוא רעמערק עקילָאמַא

 -קנַארפ ןיא ןכלעוו ןופ סַאלק רעלַאיצָאס ַא ,סַאלק ןלעטימ ןיא ךיז ןסיגניײרַא ךרוד

 ןיק סױרַא טשינ ןסקַאװ סע ,רוטלוק רעשיטַארקָאטסירַא ןופ דנַאל סָאד ,ךייר

 ןקרעמ ךיז טעװ סע רעטעּפש תורוד יירד רעדָא ייווצ ַא טימ ןעוו .סרעביירש

 -רוב רעלעוטקעלעטניא רעד וצ :טכיש ןלַאיצַאס ןרעכעה ַא וצ גייטשפיוא ןַא

 -קָאד וצ רעכיג ןסקַאװסיױא ןדיי עשיזיוצנַארפ עקיזָאד יד ןלעװ -- עיזַאושז
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 רעדייא ,רעלטפַאשנסיוו ןוא ןרָאסעּפָארּפ-סטעטיסרעוװינוא ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוט

 לייוו ,טפַאשנגייא ןַא רָאנ ,ךַאפ ןייק טשינ זיא סָאד .סרעביירש רעדָא סרעטכיד וצ

 רעטסעפ ַא וצ ,טײקליבַאטס ַא וצ לכ-םדוק ןבערטש ענעמוקעגפיוא יד

 .דובכ ןוא גָאטליװו ןלעירעטַאמ טפַאשרַאפ סָאװ ,עיציוָאּפ

 -נַאמע רעד זַא ,ללכ םעד ןקיטעטשַאב סָאװ ןעמַאנסיױא עכעלטע ןַארַאפ

 .רוב רעטוג רעד טימ ןצלעמשפיונוצ ךיז ליוו דיי רעשיזיוצנַארּפ רעטריּפיצ

 :ןענעז ןעמַאנסיוא עכלעזַא .גנונעדרָא ביל טָאה ןוא וצ ךיז טסַאּפ סָאװ ,עיזַאושז

 ,םַאטשּפָא ןשידיי-שידרפס ןופ טעָאּפ רעשיטנעדַאקעד רעד ,סעדנעמ-לוטַאק

 ,םַאטשּפָא ןבלעז ןופ ,סעמַארד-רַאװלוב ןופ רבהמ ַא ,שירדָאטרָאּפ עד שזרָאשז

 טייוו ךיז ןטלַאה ענעי .םינ ןופ ,דיי רעשידרפס ַא ךיוא ,רַאזַאל רַאנרעב וליפַא ןּוא

 ןעורמוא ,עיכרַאנַא ריא טימ עמעהָאב רעשירַארעטיל רעד ןופ הביבס רעד ןופ

 ,לעונַאמ ןעשזוע ןופ טלַאטשעג יד .םזיטעטסע ןשיפיצעּפס ןוא טײקשילַארָאממוא

 תונווכ עטוג טימ לופ רעבָא ,רעכַאמ-ןעמַארג רעכַאלפ ַא ןוא רָאטקעּפסניא-לוש ַא

 קיטרעווכיילג רַאפ טכַארטַאב רע סָאװ ,טייקשידיי ךעלטשער ענייז יבגל ךיוא

 יּפָא ןַא רַאפ ךיז טלַאה רעכלעוו ןוא ,השורי רעשימיור ןוא רעשיכירג רעד טימ

 .שיטסירעטקַארַאכ גונעג טרּפ םעד ןיא זיא -- ןרוטלוק יירד ןופ ןקימַאטש

 ןעהַאק רעבלַא ,געלפ ןַאמדע ,ריּפס ערדנַא

 יד טױט ַא; ןפורסיוא-האנש יד ,ערעפַא-סופיירד רעד ןופ םערוטש רעד

 -טּפױה רעד ,טָאטש-טכיל רעד ןופ ןסַאג יד ןיא טכליהעגּפָא ןבָאה סָאװ .,?ןדיי

 ךעלדיײמרַאפמוא ןבָאה ,קנַאדעג ןעיירפ ןוא עיצַאזיליויצ ,רוטלוק ןופ טָאטש

 ןױש לייט ןטסערג ןיא ,ןדיי עשיזיוצנַארפ עטרילימיסַא יד ןפָארטעג רעווש

 .ךיירקנַארּפ ןופ טפַאשלעזעג רעכעלרעגריב רעד ןיא ענעסקַאװעגניײרַא קרַאטש

 -רַאפ טעמכ ןוא םוטש קיצניװליפ טביילברַאפ שינעלמוטעצ עקיזָאד יד רעבָא

 -ַאב רעד ,ערעפַא רעד ןופ ףוס ןזיב ,ןטרַאװ גנַאל ןפרַאד ךָאנ טעװ ןעמ .ןגרָאב

 ַא ןעמוקפיוא טעווס רעדייא ,ןסופיירד ןופ עיצַאטיליבַאהער רעד ןוא גנואיירפ

 רַאנרעב ןופ ?טסימ ס'בויא; טלָאװער ןשידיי ןופ טנעמוקָאד רעשירַארעטיל

 -רושז רעשיטסיכרַאנַא ןוא רעביירש רעד ןכלעוו ןיא ,קרעוװ ןיילק ַא ,רַאזַאל

 -גייא רעקיזָאד רעד ןופ עידעגַארט יד ,טײקמַאזנייא עשידיי יד טקעדטנַא טסילַאנ

 -יטנַא ןגעוו קרעוװ ןשירָאטסיה ןייז ןיא תעב ,ץלָאטש ריא ךיוא רעבָא ,טײקמַאז

 רעד ןוא ןדיי-ָאטעג יד ןופ בצמ םעד רַאזַאל רַאנרעב טקידלושַאב םזיטימעס

 טול ןעמוק טעװ העושי יד ;רוטלוק עשידומלת רעייז ,ךעלסילשסיוא ןוא ,רקיע

 .טייקשידיי יד ןדניוװשרַאפ טעוו'ס ןעוו ,ןסקרַאמ ייב יו ,םיא

 םזינויצ םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רַאזַאל רַאנרעב זַא ,טסּוװַאב זיא סע

 זיא גנוגעװַאב עקיזָאד יד זַא קידנעניפעג ,םיא טימ ןסירעגרעביא ךָאנרעד ןוא

 ץרוק וצ טָאה רע .םעטסיס ןשיטסילַאטיּפַאק םוצ ןבעגעגרעביא קרַאטש וצ

 ןברָאטשעג זיא רע -- קרעװ קידתמא ןַא ןפַאש וצ טייצ ןבָאה וצ ףיוא טבעלעג

 ,םינ ןופ דיי רעטרילימיסַא קרַאטש ָא-רעד זיא ןגעווטסעהנופ ןוא .קיצרעפ יד רַאפ

 טשינ) רעביירש רעשידיי רענרעדָאמ רעטשרע רעד .(או "טסימ ס'בויא, קנַאד ַא

 רעד ןופ רענָאיּפ רענרעדָאמ ַא וליפַא ןוא ךיירקנַארפ ןיא ("דיי ַא רעביירש ַא; רָאנ

 ךמס ןפיוא זַא רעבָא ךיז טייטשרַאפ ,רוטַארעטיל-הכיא טנייה רענעפורעג ױזַא

 .טייצ ןייז ןופ גנורַאפרעד רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ
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 ןברָאװרעד ,רַאזַאל רַאנרעב יו טקנוּפ ,ןבָאה געלפ ןָאמדע ןוא ריּפס ערדנַא

 רעטשרע רעד .ערעפַא-סופיירד רעד קנַאד ַא טייקשידיי ןופ ןיײזטסּוװַאב רעייז

 קידנעײגסױרַא ,טײטַאב ןשידיי ןופ קרעוװ ַא ןפַאשעג ןבָאה ,רעטייוצ רעד יװ

 ,גנוקעדטנַא-רעדיוו רעדָא גנוקעדטנַא רעקיזָאד רעד ןופ

 תובא סנעמעוו ,(עיגנירַאטָאל) ןערָאל ןופ רעקימַאטשּפָא רעד ,ריּפס ערדנַא

 ענייש ןיא ,"ןעמעָאּפ עשידייק ענייז ןיא טגניזַאב ,סרעמערק עשידיי ןעוועג ןענעז

 -יטסינויצ ַא זיא רע .טנעמיטנעס ןקלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ,ןזרעפ עקיסעמלגער

 ןופ טסינויצ רעקיצנייא רעד ןייז גנַאל ךָאנ רע טעװ שיטקַאפ ןוא רעטכיד רעש

 תעב עלָאר עשיטילָאּפ עויטקַא ןַא ןליּפש ךיוא טעװ רע .םַאטש ןשיזיוצנַארפ

 עשיזיוצנַארפ יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז טעװ ןוא זירַאּפ ןיא ץנערעפנָאק-םולש רעד

 רַאפ ךיז ןעימַאב עכלעוו ,יוועל ןעווליס רעטמירַאב רעד יװ ,ןדיי עטרילימיסַא

 ןופ ענייא .םזינויצ ןופ ןעגנורעדָאפ ןוא סעיצַאריּפסַא יד ןרעטש וצ זיירּפ ןדעי

 סָאדק :זיא גנוטכיד רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא עזָארּפ ןיא ןעמעָאּפ עטסנעש יד

 ,ןכעלנייועגרעסיוא ַא ףיוא טכעלרעהרַאפ רע .ריּפס ערדנַא ןופ 2/"ץעזעג עטלַא

 -לטימ ַא ,"ןגיוא ענעדנוברַאפ טימ יורפגנויא יד ןפוא םענעביוהרעד ןוא ןטושּפ

 "מיס סָאװ ,עלַארדעטַאק רעגרובסַארטש רעד ןופ עוטַאטס עשיטָאג עכעלרעטלַא

 םענעזָאלעגּפָארַא ןַא ןוא רעטּפעצס םענעכָארבעצ ַא טימ עגָאגַאניס יד טריזילָאב

 ןיא .ךריק רעקידנריפמואירט רעד ,רעטסעװש ריא ןופ טייז רעד ייב .,ּפָאק

 ףעקירָאיטרעדנוה ַא טעמכ ןברָאטשעג זיא רע -- ןבעל גנַאל רעייז ַא ןופ ךשמ

 ענעטלַאהעגסיױוא ןוא עשינָאמרַאה ,עקימַאלּפ ַא קרעװ שירעטכיד ןייז טעדליב --

 -געטיוא רעקיזָאד רעד .טייקשידי רעקיטומ ןוא רעצלָאטש ןופ גנוקיטעטשַאב

 ןשידנעלסיוא ןופ ןדיי עטריזיצנַארפ ליפ וצ ץַאזנגעק ןיא ,דיי רעשיזיוצנַארפ-שיט

 ןשיזיוצנַארפ ןופ ןעמָאנ ןיא תורשּפ ףיוא ןעגנַאגעג טשינ לָאמ ןייק זיא ,םַאטשּפָא

 ןופ ןטכענ ןיפ עדמערפ עלַא ןענעז רימ; :ןבירשעג טָאה רע .םזיטָאירטַאּפ

 : ףור-המחלמ ַא זיא ןקיביײלגמוא ןקיזָאד ןופ *עמש; רעד .?ןגרָאמ ןופ רעדָא טנייה

 !ןפָאװ יד וצ ,לארשי עמש

 -יש רענעזעוועג ,םַאטשּפָא רעסַאזלע ןופ עווענעשז ןיא ןריובעג ,געלפ ןָאמדע

 ַא רַאפ טַאהעג טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןיא עלושילַאמרָאנ רערעכעה רעד ןופ רעל

 קידמעטָאגנַאל שירעטכיד ַא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ירפ טָאה ,סַארָאמ לרַאש רבח

 געלפ זיא רעטכיד ַא יו .תורוד עשידיי ןופ עדנעגעל ַא ,"לארשי עמש; קרעו

 ןתמא םעד ןזרעפ ענייז ןיא טפָא ןטייברַאפ רעטרעוו ענייש ,קיסעמלטימ רעכיג

 -וה; ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה ,ןייזטסּוװַאב ןשידיי םעד ךייש סָאװ .םעטָא ןשירעטכיד

 -וצ ךיז טמוק ינעשז רעשידיי רעד ,לארשי-ןואג רעד :םוקפיונוצ ןופ ?םזינַאמ

 -יליוויצ רעכיוה רעד ןופ *ןעיידיא עלעבָאנ; יד טימ רעקינייו רעדָא רעמ ףיונ

 -ייא רעד .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ .ב .צ יװ ,ןדיי-טשינ ןופ עיצַאז

 ןקידנעטשרַאפ ייז ןוא טָאליקנַאס םעד רעדנַאװ ןייז ףיוא טנגעגַאב דיי רעקיב

 -יּפסניא רעזעיגילער רעטכייל ןופ זיא געלפ .ע ןופ קרעװ סָאד .טוג רעייז ךיז

 ,עגָאגַאניס רעלַארעביל ַא ןופ טסייג ןיא טייקשידיי עלַארעביל ןימ ַא ,עיצַאר

 טשינ רעבָא ,רעשיזיוצנַארפ ַא קיפיואנביוא ךָאד ,רעטרימרָאפער ַא טשינ ביוא

 ןשיוצ םולש ןכַאמ וצ ךיז רע טימַאב קרעוװ ענייז ןיא .שיטסינויצ קידתמא

 טסנידרַאפ עסיורג סָאד .םוטנדיי םוצ טפַאשיירטעג ןוא עיצַאלימיסַא ןופ טסייג

 ןופ ןטנעמעלע עכעלנעזרעּפ יד ןיא רעקינייו טײטשַאב ןגעלפ ןופ גָארטיײב ןוא
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 ,עירעטַאמ רעד ןופ גנוריזירַאלוּפָאּפ ןוא גנוטיײרּפשרַאפ רעד ןיא יוװ קרעװ ןייז

 ,דומלת םעד ןופ טײטשַאב סָאװ ,רוטלוק רעלענָאיצידַארט רעשידיי רעד ןופ

 רַאפ ןטכַארטַאב ןעמ ףרַאד טרּפ םעד ןיא .עטכישעג רעשידיי ןופ ןוא שרדמ

 עלַאטנעמונָאמ יד ןטעברַא עכיירלָאצ יױזַא ענייז ןופ עטסקיטכיו עמַאס יד

 רעד זיב תישארב ןופ ןטסקעט םורַא טמענ עכלעוו 32//*עיגָאלָאטנַא עשידיי,

 טסייג ןטימ טּפַאזעגכרוד ,ןגעלפ ןָאמדע ןופ ןטפירש רָאּפ ַא .הפוקת-רעלטיה

 סָאד .עטסגרע יד ןענעז ,1918--1914 המחלמ רעד ןופ "דנוב ןקיליײה, ןופ

 ןופ זױה סָאד; .ט .ד .א קיטש-רעטַאעט םעד ןגעװ ןרעװ טגָאזעג ףרַאד

 ןוא רָאטסַאּפ ַא ,חלג ַא ןטרָאד טעז ןעמ .4/ "םלוע לש  ונובר
 גנורעדירברַאפ ַא ןגעוו דירַאי ַא ףיוא םיבנג יו ףיונוצ ךיז ןדער סָאװ ,בר ַא

 סע יװ -- םיכוסכס ןוא תועד-יקוליח עדעי סיוא ןדיימ ,סעיגילער יד ןשיוװצ

 .טסייג ןשיטָאירטַאּפ ןוויאַאנ ַא רַאפ טסַאּפ

 גנורעטנענרעד רעקידהולש רעד תמחמ טכַארבעגפיוא ןייז ךיוא ןעק ןעמ
 -יבייא רעד , ןיא -- ?עיגָאלָאטסירק, רענעפורעג ױזַא רעד וצ ןגעלפ ןָאמדע ןופ

 -טסירק - שידיי/ ןופ טסייג רעד .5/"ןסועי ןגעו טלייצרעד דיי רעק
 "וצ יד ןרעדלימרַאפ ךרוד קורדסיוא םוצ תיא ייב טמוק "טפאשטניירפ רעכעל
 -נייפ ןטגעלפעג ןוא טײקשיטַאבעלַאב ןייז טימ ,זיא רע יו ױזַא .ןטײקטציּפשעג
 טייק יד טרעדנוהרַאי הלאה ַא ןופ ךשמ ןיא געלפ ןָאמדע טריטנעזטרּפער גנאלק
 זיא ןגעקַאד .רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ וטראג ןיא טייקשידיי ןופ
 ,ןײזטסּוװַאב ןייז ןיא רעשיטנעטיוא ןוא רעקרַאטש ליפ זיא סָאװ ,ריּפס ערדנא
 .טגעקרענַא ןוא טנַאקַאב רעקינייו ןעוועג

 -רעגעלרַאפ םייב ,עווענעשז ןיא ןענישרעד זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 "רעטרעו עשידייי ןעמעָאּפ ןופ גנולמַאז עניד ַא ,גנידנק רעקורד

 רעבלַא ןסייהעג טָאה רבחמ רעטנַאקַאבמוא טלָאמעד ןצנַאג ןיא סנעמעוו

 ןרָאװעג זיא גנולמאז רעד ןופ רענעײל לָאצ עניילק יד .ןעהאק

 ןטרעטסייגאב ןוא ןקימאלפ םעד תמחמ ,טניױטשרעד ןוא טרעדורעגפיוא

 -טרָאװ םעד טכוז סָאװ ,טעטסע ןַא .רעטכיד ןגנוי ןופ םזילאנאיצאנ ןשידייי

 ןערב ַא טימ ןעהָאק רעבלא טָאה ,םזילַאבמיס ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,רעביוצ

 יו תונורסח ענייז קידנריטלאזקע ,קלאפ עשידיי סאד טכעלרטהראפ טפארק ווא

 רעבָא .קיונתרחב התא ןא ןופ יו ןעוועג זיא קוק וייז .תולעמ ענייז דיוא

 ןייז ןיא ןענַאטשַאב זיא טסייג ןשידיי ןופ טייהנעמוקלופ יד .ה .ד .,רעױּפַאק

 .לארשי קלָאפ סָאד ןלייווסיוא

 -רַאמ ןיא ןגיוצרעד ,דנַאלנכירג ןופ דיי רעשידרפס ַא זיא ןעהָאק רעבלַא
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ,ןָאדנָאל ןיא טעברַאעג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא ,ליעס
 ַא ןרָאװעג ךָאנרעד זיא רע .ןענַאמצייו ןופ הביבס רעד ןיא -- עיצַאזינַאגרָא
 -טלעװ רעטייוצ רעד ךָאנ ןוא ,עגיל-רעקלעפ רעד ןיא םדוק רַאנָאיצקנופ
 .סעיצַאנ עטקינייארַאפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ,המחלמ

 ןַאמָאר רעטשרע ןייז ןענישרעד זיא "רעטרעוו עשידיי, יד ךָאנ רָאי עכעלטע

 גנוכעלרעהרַאפ יד רימ ןעניפעג עזָארּפ רעקידנצילב רעקיזָאד רעד ןיא .?לַאלָאס;
 דוד טימ ןָאריײב דרָאל ןופ שימעג ןימ ַא -- לַאלָאס -- דלעה ןשידיי ַא ןוֿפ

 3 םסזחחסמס 1160 : /8חזחס!סס16 טוצס 4 !{ אוםֹופסמ םט םסמ םוסט
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 גיטע - - ףאנאמפא = 2 230

 ןופ ןזיירק עכיוה יד ןיא ,עקיבילג-טשינ ןשיוװצ טבש ןייז ןופ חילש ַא ,ךלמּה

 6/"לַאלָאס , רעשידיי רעקיברַאפ ןוא רעקיטומ ַא .קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןוא שטנעמטפול ַא ךיוא רעבָא ,ןוז רעד ןופ דיי ַא ,עינַאלַאפעק רעזדנוא ןופ

 קרעװ עכעלרעה עקיזָאד סָאד .םי ןשידנעללטימ ןופ ליטס ןיא לדנעמ-םחנמ ַא

 ןעהָאק ןוא גלָאפרעד םעניילק ץנַאג ַא טַאהעג טָאה רָאמוה ןוא םזיטנַאמָאר ןופ

 טשינ ןבָאה םידרפס יד .הביבס רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאבמוא ןבילברַאפ זיא

 -עַארזיא, ןייק טשינ זיא סָאװ ,רעביירש םענרעדָאמ ַא ןציזַאב ייז זַא ,טסווועג

 רעביירש רעשיּפע ןוא רעשיריל ַא רָאנ טייקשידיי רעטרעסַאװרַאפ ַא טימ "טיל

 .לארשי תבהא ןופ

 טביירש ןעהָאק .7/ "רעסע-סעקעװשט רעד, ןעמוקעג זיא ?לאלָאס' ךָאנ

 ןצפופ זיב ןעצ ַא ךרודַא ןעייג ןטייווצ ןוא ךוב ןייא ןשיוװצ ןוא ךעלעמַאּפ רעייז

 .רָאי

 טלַאטשעג-טּפױה רעד ןופ ןעוטפיוא יד רבחמ רעד טרעדליש ךוב ןיא

 ןופ ןױשרַאּפ ַא ,(רעסערפ-סעקעוושט) "ולקשזנַאמ, ןעמָאנ ןטימ "טבש, ןופ

 .ןסעצָארּפ ןיא רעטרעטנָאלּפרַאפפ ַא ךיא טכלעוו ןשיוװצ ,תוכאלמ טנזיוט

 םכילע םולש ןימ ַא ,רָאמוה ןשיטעָאּפ ןשידיי ןופ קרעװ קיטכערּפ ַא זיא'ס

 .עלבַאר ןופ ליטס ןיא ץיוו ןופ גָאלוצ ַא טימ

 טײקטמירַאב ןוא דובכ לסיב ַא טכיירגרעד ןעהָאק טָאה ךוב ןקיזָאד ןטימ

 רעביירש ןטימ ןעגנודניברַאפ ענייז קנַאד ַא זיולב סָאד ןוא רעביירש יד ןשיווצ

 ,"סוירַאמ, ןופ גרוטַאמַארד ןטמירַאב םעד 8/ לָאינַאּפ לעסרַאמ יעסרַאמ ןופ

 .עימעדַאקַא רעשיזיוצנארפ רעד ןופ דילגטימ ןקידרעטעּפש ןוא "יננַאפ,

 ןענישרעד זיא'ס ןעוו ,1968 רָאי ןזיב ןטראוווצ טפרַאדעג טָאה ןעמ

 -ַאט ןכעלנייועגרעסיוא ןטימ רעבירש רעד ידכ 9/,"היפיפי סרַאה רעד, ןייז

 ןוא גנונעקרענָא ןכיירגרעד ךעלדנע לָאז טסייג ןשידיי-ףיט ַאזַא ןופ ןוא טנַאל

 רעד ןיא) .עימעדַאקַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ זיײרּפ ןסיורג םעד ןעמוקַאב

 ַא ןוא 10/"'רעטומ ןיימ ןופ ךוב סָאד  טכעלטנפערַאפ רע טָאה טייצנשיווצ

 ןעמונעגניירַא טָאה "זעסנַארּפ ידעמָאק, יד סָאװ 11 /."הימרי, קיטש-רעטַאעט

 .(רַאוטרעּפער ריא ןיא

 ,םלוע רעשידיי רערעײט רעד טָאה טלָאמעד רָאנ ןוא טלָאמעד טשרע

 ןענעקרענָא וצ ןילַא רעקיאעפמוא רעד ,רעשיבָאנס ןוא רעקיטליגכיילג רעד

 א טימ ךיז ןעמירַאב וצ ןָא טביוה סָאװ םלוע רעד ,טרעוװ ַא ןענעקרעד וצ ןוא

 נָא וצ םיא עטשרע יד ןענייז ?םיױג, יד יו םעדכָאנ טשרע רעביירש ןשידיי

 רעד .ןריצלָאטש וצ םיא טימ ןוא ןעהֶאק רעבלַא ןענעיײל ןעמונעג -- ןענעקרע

 עשידיי יד ךרוד ןטעברַאפ טרעוװו ,שטנעמ רערעטלע ןַא ןיוש טציא ,רעביירש

 ןטעטלוקַאפ-רוטַארעטיל ןופ ןטנעדוטס עשידיי .ןלַאנרושז ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 ועמ .קרעוװ ענייז רעביא ןעמָאלּפיד-רָאטקָאד ערעיז רַאפ סעזעט וצ ןטיירג

 זטמ זיא .שיאערבעה ןיא ןצעזרעביא םיא טייג ןעמ ווו לארשי ןייק םיא טעברַאפ

 ןַאמ ןטלַא םעד ןופ גנוטלַאה רעקידנגייוש רעד בילוצ טניוטשרעד לסיב ַא
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 21 לעדנַאמ דלָאנרַא

 -עג רשפא רע טלָאװ ,שידיי ןענעק לָאז רע ןעוו .טמירַאב ױזַא טנייה זיא סָאװ

 :לדיל ןטימ רערערַאפ עטקיטעּפשרַאפ קרַאטש ענייז טרעפטנע

 ןעוועג וטסיב ווו,

 "ןעוועג זיא טלעג סָאד ןעוו

 ."עיגרענע, ,"טנגוי ףױא ?טלעג, טרָאװ ןופ גנורעדנע רעניילק רעד טימ

 ידירביה יד ןיב 'רעדלא דח ןמ

 ןרָאא רע-230 יד וצ טרעהעג יקסווָארימעינ ןעריא ןופ "רעדלָאג דוד'

 -נייא רעד טעמכ סָאד זיא ךָאלב רַאשיר-ןַאשז ןופ 12/"םיּפתוש ןוא, טימ ךיילגוצ

 .הביבס עלַאיצַאס עשידיי ַא טבײרשַאב סָאװ ,ןַאמָאר רעשיזיוצנַארּפ רעקיצ

 קַארַאכ ןשיטימעסיטנַא ןַא טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןגעװ טשינ דער ךיא
 .14/ .ָארַאהט רעדירב יד ןּופ 13/ ןענַאמָאר *עשידיי, יד יװ רעמ

 :לע ןופ עיזַאושזרוב עשידיי עסיוועג ַא טבײרשַאב ךָאלב רַאשיר-ןַאשז

 -קירבַאפ ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג טצנַאלפעגרעביא זיא סָאװ ,םַאטשּפָא רעסַאז

 ןופ ְךיוא יו הביכס-םַאטשּפָא ענעגייא ןייז ,עידנַאמרָאנ ןיא 15/ףעבלע לטעטש

 .גָאצרעה ןעוועג זיא ןעמַאנ רעתמא סנעמעוו ,ַאורָאמ ערדנַא רעקימעדַאקַא

 רעשיסור ַא זיא ,יקסווָארימעינ ןעריא ןופ דלעה רעד ,רעבָא רעדלָאג דוד

 וצ ןבערטש ןייז .ןײלַא ךיז קנַאד ַא רעטעברַאעגפױרַא ןַא ןַאמסטפעשעג ַא ,דיי

 עקידנעטשלופ ,טײקמַאזניא תמחמ גנורעטיברַאפ ַא וצ םיא טריפרעד טכַאמ

 -טלצרָאװעגסיױא ןופ ןיײזטסוװַאב ןכעלקילגמוא ןוא ןבעל-החּפשמ ןיא גנושױטנַא

 טנָאמרעד סָאװ ,ןַאמָאר רעטיובעגפיוא טוג ןוא ּרעקרַאטש רעקיזָאד רעד .טייק

 עפרַאש ַא טלַאהטנַא ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא-שידיי רעד ןופ קרעװ עסיוועג

 ַא ןדיי עטעברַאעגפױרַא ןופ םזירעירַאק ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןופ קיטירק

 .ןַאמָאר ןקיזָאד ןופ ןרָאװעג טיירדעג זיא םליפ רעטוג ץנַאג

 -וצ טשינ ןוא ןרָאװעג טריטרָאּפעד גירק ןתעב זיא יקסווָארימענ ןעריא

 ה"ד הפוקת רעטלדנַאהַאב רעד ןיא זיא ?רעדלָאג דוד, רעסיוא .ןעמוקעגקיר

 טשינ ביוא .קרעוו עקיגָאװ ןייק ָאטשינ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ זיב

 -רעמ ןופ רוטַארעטיל-ןיילק ַא ןופ ןרעטסומ ענעטלעז עכעלטע ןגעוו ןדער
 -ניפ .י ןַאילע ןענָאמרעד ןלעו רימ עכלעוו ןשיוװצ ,העּפשה רעשידיי קיצניװ

 -ַאמ לאכימ ןופ ןעגנולייצרעד יד ןוא 16/ *לרוג רערעטיב ַא? ןַאמָאר סרעב

 -נוא רָאטּפלוקס-תויח ַא יװ טנַאקַאב ,וועיעװטַאמ 17/."עטפדורעג יד , וועיעווט

 טכַארברַאפ רעבָא טָאה ,ופי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ןַאטסנָאק ןעמָאנ ןרעט

 -ויַצ ןוא םזינומָאק ןשיװוצ טלקַאװעג ךיז טָאה רע .דנַאלסור ןיא טייהדניק ןייז

 .(1969 רָאי ןיא ןברָאטשעג) .םזינ
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 גיט 6 - ןאואמלא -- 2 212

 םעד ןענַאמרעד ןגעװטסעד ןופ ןעמ ףרַאד עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןיא

 -נַאּפרַאק ןופ רתסא; סרעדנוזַאב ןוא לעניל ןַאמרַא סַארטנַאּפרַאק ןופ רעביירש

 טעָאּפ םעד ךיוא יו ,רָאלקלָאפ ןלַאסנעװָארּפ-שידיי ןופ ןַאמָאר ןייז ,18/ *סַארט

 -נאװעגניא טייהרעגנוי רע טָאה עשרַאװ ןיא רענעריובעג ַא .רעיובלימ ףסוי

 -רַאפ רע טָאה טסילָאבמיס-טעָאּפ ַא ןילַא קידנעייז .ךיירקנַארפ ןייק טרעד

 "ףיזטַאּפ רעשידיי ןופ עיגָאלָאטנַא; עקידנעצנעלג רעבָא עניילק ַא טכעלטנפע

 -ינרעשט ןוא ןקילַאיב שיזיוצנַארפ ןיא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה רע .א18/

 .םילשורי ןיא ,1970 ןיא רע זיא ןברָאטשעג .יקסווָאכ

 רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ןרעטסומ עטשרע יד

 ןדליב ייז .עטריטרָאּפעד ןופ תודע-תיבג יד ןענייז גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ךַארּפש

 סָאװ ,רוטַארעטיל-רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עסַאמ רערעייהעגמוא רעד ןופ לייט א
 ןופ "טױט רעזדנוא ןופ געט יד; לשמל יװ ,סמענסיוא ענעטלעז טימ טָאה

 סנטסקינייו ,ךוב קיטרעװ ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ 19/עסור דיװַאד דיי-טשינ
 רעד .טקנוּפדנַאטש ןשירַארעטיל-ןייר ןופ קידנעײגסױרַא ,שיזיוצנַארּפ ףיוא

 זדנוא טביולרעד ןרעגַאלטױט עשירעלטיה ןופ תונברק עקילָאמַא יד וצ ץרא-ךרד

 .רוטַארעטיל-תודע-תיבג רעד ןגעוו לוטב טימ ןדער וצ ,ךיז טייטשרַאפ ,טשינ

 רעד ןשיוװצ קחרמ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןייז וצ הדומ בייחמ רעבָא זיא תמא רעד
 רעייז ןוא קערש רעטבעלעגרעביא רעד ,ןדייל ענעגָארטעגרעביא יד ,גנורַאפרעד

 טזָאל סָאװ סָאד זיא רוטַארעטיל רעקיזָאד רעד ןיא .קורדסיוא םענעבירשעג
 .ןפירגַאב עלענָאיצנעװנָאק ןיא ןבירשַאב ןגָאזסױרַא טשינ ךיז

 זיא 1945 ןיא ןענישרעד ,דיײ-רעגַאל ַא ןופ ךוב עשיזיוצנַארפ עטשרע סָאד

 -ןַאשז גרוטַאמַארד ןופ "טיוט ןכעלעמַאּפ ןופ רעגַאל רעד, זיא'ס .שידיי-יטנַא

 רע .20/רַאנרעב ןַאטסירט טסירָאמוה ןטמירַאב ןופ ןוז םעד ,רַאנרעב קַאשז
 .קילָאטַאק ַא ןרָאװעג ןוא טדמשעג רעטעּפש ךיז טָאה

 םישדח עכעלטע טרינרעטניא ןעוועג דיי ַא יו זיא רַאנרעב קַאשזיןַאשז

 ןייא גנולייצרעד ןייז זיא ףוס ןזיב בייהנָא ןופ 21/ .עילאיאָאר ןופ רעגַאל ןיא

 -נַארפ ןקיטנעצָארּפטרעדנוה םעד ,םיא סָאװ םעד ןגעק טסעטָארּפ רעקיזיורב

 עזָאלמײה ןוא עשידנעלסיױא טימ ןריציפיטנעדיא וצ טגַאװעג ןעמ טָאה ,זיוצ

 .לכיב קידנרעדינרעד ןוא קידרעוװמוא סיואכרוד ַא זיא'ס .ןדיי

 -ניו רעד ,דוד-ןגמ רעלעג רעד ,יסנַארד .טרַאװ ןעמ .1948--1947 46

 סָאד ,ןדיי ןּפַאכ ןרַאדנַאשז ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיזיוצנַארפ יד ,םָארדָאלעװ-רעט

 -יליויצ רעד ןופ ןוא רוטלוק רעד ןופ רעטיה ענעפורַאב ןופ ןגייווש עסיורג
 ָארּפ ןכעלרעדירב ןוא ןשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא , טשרמולכ ןופ ךיוא יוװ עיצַאז

 - .(א'א לעדָאלק ,דישז) רעביירש עסיורג יד ןופ ךיוא ןגייווש סָאד ,"טַאירַאטעל

 עגַאלקנָא רעשידיי ןופ יירשעג שיטנעטיוא ןַא ןפורסיורַא ךעלדנע ץלַא סָאד טעוו

 טעמכ טדניװשרַאּפ רע ןוא יירשעג רעכַאװש ַא טמוק סע רעבָא ? טלָאװער ןוא

 .טקרעמַאבמוא

 18. /אזחסמחס | טמס/ : 856056ז 66 5
 186. 10560סח !/שוטסט6ז : /אחזחס!ססוס 46 !8 0656 ץוס8ופח

 19 ססאוס 800956+ : | 65 ןסטז5 46 חס1ז6 /ש/(סז{
 20 1680-)808065 םסזחםז0 : |6 סםזחחק 86 |ס //0ז+ 6
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 ףיט ַא ,22/ ערװַאד ןַאשז ןופ "תוניקק יד :ןענעכייצרַאפ ךָאד רימָאל
 23/,תורוש עקיזָאד יד ןופ רבחמ ןופ "לרוג ןרַאפ שיילפ , ,דיי רעשיזיוצנַארפ
 24/.טרענייש דוד דיי ןשיגלעב ןופ "ריוושעג ןפיוא גייפ ַא;

 סעמעָאּפ ןענייז "ריוושעג ןפיוא גייפ ַא; ןוא "לרוג ןרַאפ שיילפ' ,"תוניק;
 ןעמ טנכייצרַאפ ןַאמָאר ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא .עזָארּפ ןיא רעדָא ןזרעפ ןיא
 יו ױזַא, 25/,"ערעל עקיצונמוא, סטרענייש דוד -- 1950 -- טייצ רעד ןיא
 ןופ "ןטייצ ערעכיזמוא, ךיוא ןוא 26/ַאגערַא ןָאעל ןופ "ףוס רעד ןעוועג טלָאװ'ס
 -ַאיבָאטױא ןַא זיא "ערעל עקיצונמוא' יד 27/.קילברעביא ןקיזָאד ןופ רבחמ
 ןַאמרעגנוי רעשידיי רעד .גנולייצרעד עטריזיליטס ןוא עטריסנַאמַאר ,עשיפַארג
 ןבעל ןייז ןגעוו טלייצרעד ,ןרעטלע עשילוּפ ןופ רעקימַאטשּפא ןַא ,לסירב ןופ
 ,בצמ ןשידיי ןופ עילַאכנַאלעמ ןוא טייקשילרעטסיוא יד סױרַא טגנערב זוא
 םזיטַארע ,עבילנגיא .טמירעג טּפָא וצ ןוא וטיאטשראפ טכעלש טרצוװ סאוו
 טָאה רעטעּפש .עזָארּפ עשיטסילוּפָאּפ עקיזַאד יד ןבעלאב רַאמוה-הילת ווּת
 טרעטייורעד ךיז ,טסיוויטקא רעשיטסינַאיזיװער-שיטסינויצ רעד ,טרענייש דוד
 "רעשיטסיסערגַארּפפ ַא ןעמדיו וצ דיז ידכ ,קיטאמעמ רעשידיי רעד וו
 .רעפיולטימ ושיטסינומאק א זופ רוטארעמיל

 ענעדײשַאב ַא זיא ,אגערא ןָאעל ןופ "ףוס רעד ןעוועג טלָאװ'ס יװ ױזַא;
 עשידיי ןופ "גַאלַאטס . ןשטיד ַא ןיא ןבעל ןופ גנורעדליש עקראטש ווא
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא ,ךיירקנַארּפ ןופ עקיליוויירפ

 יאמלה ןרעױדַאב וצ זיא סע ןוא טסיליטס רעטבַאגַאב ַא זיא אגערא

 -סליפעג ענייז ןופ ןדנָאװעגּפָא ךיז ןענַאמָאר עקידרעטעּפש ענייז ןיא טָאה רע

 קרַאטש וצ ןביירש ןעמונעג ןוא דיי רעשידנעלסיא ןַא יו ןעגנורַאפרעד

 .ץניוװָארּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןשזַאנַאסרעּפ טימ ןענַאמָאר ?עשיזיוצנַארּפ;

 עשימענַא רעבָא ענעבירשעג טוג ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה ןופרעד אצוי-לעוּפ ַא יו

 .עזַארּפ

 -ייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה רָאפ ןעמוק "ןטייצ ערעכיזמוא יד;

 -רַאנַא רעשידיי ַא .עיצַאזיליבָאמ רעד וצ זיב ןריפרעד ןוא המחלמ-טלעוו רעט

 םוצ טשינ תולד ןיא טבעל סָאװ ,רעקיניצ ַא ,טנעדוטס רעטמיטשעג שיטסיכ

 ןכלעוו ןופ ,גָאליּפע ןימ ַא ןָאט ןקידנטעּפשּפָא ַא ןיא טבײרשַאב ,ךיז ןלעטשרָאפ

 "דנָאמ על, ןופ רעקיטירק רעד .תודע רעקיטייז רעקידוועעז רָאלק ַא זיא רע

 ,טפַאשלעזעג ַא ןופ ןברוח םעד וצ-טעז רע; : ךוב ןגעוו טביירש 28/ עלּפרָאק .ר

 .ןעמענפיוא טשינ םיא ליװ סָאװ

 רעבָא טָאה עכלעו ,עסערּפ עטוג ַא טַאהעג טָאה ךוב סָאד

 קיטייצכיילג טקעדרַאפ ןוא סיוא טקירד םזיניצ רעקיזָאד רעד זַא ,ןעזרעד טשינ

 עמַארד ןוא עידעמָאק יד ,טײקמַאזנייא רעשידיי ןופ ןייזטסוװַאב ןפרַאש ַא
 .תולג ןיא המשנ רעשידיי רעד ןופ ,טײקשרעדנַא רעקידתונשקע רעשידיי ןופ

 22 )9ם0מװ םסצזסץע ; (0סחװמ!ס5
 23. /אזמס/0 /אוסמסס| : סחסֹוז 6 ם65זֹות

 24 םסאוס 5006וװס60 : {ס 0006 ּפטז 6
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 קיאעפ ןלָאז רענעייל ןוא רעקיטירק יד זַא טייצ יד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא'ס

 .עכלעז ַא יו עמעט עשידיי יד ןעמענַאב וצ ןייז

 רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ךיז ןזייװַאב ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא

 יו עיצַאריּפסניא ןוא טנעמַארעּפמעט רעייז טיול ענעדיישרַאפ .קרעוו עשידיי

 ַאננַא ןופ "לבעווש ןוא ץלַאז, ,29/ ימעמ רעבלַא ןופ *ץלַאז ןופ לייז רעד;

 31/.רעברעּפס סענַאמ ןופ "ןַאעקָא ןיא רערט, ַא יװ 30/ ,סופגנַאל

 "וט ןופ דיי רעגנוי ַא טלָאמעד ,ימעמ רעבלַא ןופ ןַאמָאר רעטשרע רעד

 גנורעדורעצ רעד ןגעוו לכ-םדוק טלייצרעד רע .שיפַארגָאיבָאטױא זיא ,סינ

 ןיא קיטייצכילג ךיז טניפעג רעכלעוו ,שטנעמ ןגנוי ַא ןופ טייקנסירעצ ןוא

 רע עכלעוו ,רוטלוק רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןוא הביבס רעשידיי רעטלַא רעד

 ייװַצ יד ןופ רענייא ןייק ןיא טוג טשינ ךיז טליפ רע .ייציל ןיא ןברָאװרעד טָאה

 -ַאר רעטוג רעייז ַא סָאד זיא ןעמונעג שירַארעטיל ןייר .ןטלעוו עכעלצעזנגעק

 ענייז ןופ הביבס רעד עגונ סָאװ ןוא לַאטורב וצ זיא םזילַאער ןייז םגה ,ןַאמ

 -נדעי .שירעסיײרעטנורַא לָאמלייט סיוא טעז סע זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא טלוב וצ ןרעטלע

 רעשיזיוצנַארפ ַא טימ דיי רענַאקירפַא-ופצ רעטשרע רעד ימעמ זיא סלַאפ

 .גנופַאש רעשירַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ךיז טזייװַאב סָאװ ,גנואיצרעד

 ַא ןופ עמעט יד טלדנַאהַאב סָאװ ,"רגה, רענייז ןַאמָאר רעטייווצ רעד

 עשירַארעטיל טימ ךיוא רעכָא ,רעכַאװש קידתוכיא זיא ,הנותח רעטשימעג

 ,םזילַאינָאלָאק ןענייז קרעװ סימעמ רעבלַא ןופ סעמעט עקידרעטייוו יד .תולעמ

 -ָאק ַא ןופ טערטרָאּפ רעד;) בצמ רעשידיי רעד ןוא םזיטימעסיטנַא ,םזיסַאר

 ןשיגָאלָאכיסּפ ַא לכ-םדוק ןציזַאב ייז ,("דיי ַא ןופ טערטרָאּפ רעד, ,"ןטריזינָאל

 .טײטַאב ןשיגָאלָאיצָאס ןוא

 ַא זיא ,ןלױּפ ןופ יורפ עשידיי ַא ,סופגנַאל ַאננַא ןופ "לבעווש ןוא ץלַאז;

 רעד ןופ ןעזעג ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ גנולייצרעד עטריסנַאמָאר

 סנייא זיא סָאד .ןריּפַאּפ עשלַאפ ףיוא טבעל ןירעלייצרעד יד ווו ,טייז רעשירַא

 ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ קרעוו עסיורג קידתמא יד ןופ

 .םעטָא ןקיטכעמ ןופ ךוב

 -דמַאז עמעט רעשידייטשינ ַא ףיוא ךוב קיסעמלטימ רעדנַא ןַא רַאפ

 רעד .זײרּפ-רוקנָאג ןטימ ןרָאװעג טניורקעג רעטעּפש יז זיא 22//!ןשזַאגַאב

 .סופגנַאל ַאננַא ןופ געוו ןשירַארעטיל םעד טקַאהעגּפָא טָאה טיוט רעקיטייצירפ

 ףיוא גנודליב ןייז ןעמוקַאב טָאה ,עיצילַאג ןופ טמַאטש רעברעּפס סענַאמ

 -לַא רָאסעּפָארּפ-עיפָאסָאליפ ןופ טנעטסיסַא ןעוװעג זיא רע וװ ,ןיוו ןיא שטייד

 טצנַאלפעגרעביא ךיז רע טָאה ןדָאב ןשירַארעטיל ןשטייד ןופ .רעלדַא דערפ

 23/רעלטסעק רוטרַא טניירפ ןייז יו טקנוּפ .רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא

 טנפעעג ךעלקיטייו טָאה סָאװ ,טסינומָאק-סקע רעטשױטנַא ןַא רעברעּפס זיא

 24/"סוגנייא-םי רענעריולרַאפ רעד, ןיא יװ ,ןענַאמָאר ענייז ןיא ןוא ,ןגיוא יד

 ןופ ןָאפ ןפיוא ,ןטסינומָאק עקיביולג יד ןופ ןשינעשזדנָאלב יד רע טרעדליש

 ,טנורגרעטניה ןשירָאטסיה רעייז
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 -רַאפ רעד ןופ ךַאילש ןפיוא ןדיי יד ןופ ןדייל ערעווש סרעדנווַאב יד

 ןוא עידעגַארט רעקיזָאד רעד ןופ טייז ןייא רָאנ ןענייז עיצולָאװער רעטלּפירק

 רעד ."סוגנייא-םי םענעריױלרַאפ, םעד ןופ לייט ַא זיא "ןַאעקָא ןיא רערט ַא יו

 ַא ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג זיא טייקנייש רעסיורג ןופ טנעמגַארפ רעקיזָאד

 סענַאמ ָארלַאמ ערדנַא טנכיײצַאב ריפניירַא ןייז ןיא ןוא עגַאלפיוא רערעדנוזַאב

 .רעביירש ןשידיי ןקיטייצטנייה ןטסערג סלַא ןרעברעּפס

 -נילק ןייפ ןוא ןקרַאטש רעבָא ,ןכַאפנייא ןקיזָאד ןופ השעמהי-רוּפיס רעד

 ַא ןוֿפ טלעו יד : ןטלעוו ייווצ ןופ ךיילגרַאפ ןיא טײטשַאב ,קרעװ ןקידעג

 -טלַאװעג ןדעי ןגעק זיא סָאװ ,עיצילַאג ןופ יבר ןשידיסח ןקידלטעטש'-ןיילק

 ןטנּפָאװַאב ַא ןופ לכש ןרָאלק ןוא ץרַאה קיאור ַא טימ ּפָא ךיז טגָאז ןוא טקַא

 קיגָאל רעיײז טימ רעלדנעטשרעדיו עשידיי ןופ טלעװ יד ןוא ,דנַאטשרעדיװ

 גנולייצרעד עקיזָאד יד .דובכ ןשידיי ןגעוו יידיא רעייז ןוא טײקמַאזקריװ ןופ

 -נוא טמענ ,קיטע ןוא קיטַאמעלבָארּפ רעשידיי ןופ ךות ןקידתמא םעד ןָא טריר

 ןופ ךיוא זיא'ס .ןעלטימ ןוא ליצ ןופ עגַארפ עסיורג יד טכיילַאב ןוא רעט

 .גנוכיירגרעד עלופ ַא טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק

 טַאהעג טשינ קרעװטכַארּפ עקיזָאד סָאד טָאה תולעמ ענייז עלַא ייב רעבָא

 רָאי עכעלטע .טנידרַאפ טָאה סע ןכלעװ ףיוא ,גנַאלקּפָא םעד ךיירקנַארּפ ןיא

 רעד ןיא עדָאמ רעד ןיא ןײרַא זיא עמעט עשידיי סיואכרוד יד ןעוו ,רעטעּפש

 רעד ךיוא ,רענעייל רעד זַא ,טקרעמַאב ןעמ טָאה ,רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ

 -יל ןזיא םיא ןוא גנולדנַאהַאב עכעלכעלפרעביוא רעמ ַא רענרעג טָאה ,רעשידיי

 ןוא קנַאדעג רעטכע יו עיצַאזיליטס ןוא גנוכַאפנייארַאפ ערַאטנעמעלע ןַא רעב

 .ליפעג

 -לע עשיווטיל עשידיי ןופ ךיירקנַארּפ ןיא ןריובעג זיא רָאקיא עשזָאר

 ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס וצ טנעָאנ שיטילַאּפ ,רָאסעּפָארּפ-ייציל ַא זיא רע .ןרעט

 ןיא רעדעפ יד ןטלַאה לפייווצ ןַא ןָאק סָאװ ,"רעקידוװעדערַאב; ןוא רעכַאלפ ַא

 ךיז טנכייצ ,רָאשזַאיָאװימָאק ַא ןופ טעטילַאטנעמ ַא סױרַא רע טוייו ,טנַאה

 .םינינע עשידיי ןיא תוצראה-םע רעכעלטנירג ןוא רעקידנעטשלופ טימ סיוא

 ,"טייקשידייא ַא ןופ ?גָאלָאעדיא, ןַא ןוא רעביירש-ןַאמָאר ַא רעבָא רע טרעוו ךָאד

 .ךעלקילג ןעוועג טלָאװ רע גנַאגרעטנוא ןוא ןדנווושרַאפ ןייז ןופ סָאװ

 ,זײרּפ-רוקנָאג םעד ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ 25/ ןרעסַאװ עטשימעג יד, ןיא

 לימע ןופ רעגייטש ןפיוא -- ליטס ןטרעטלערַאפ לסיב ַא ןיא רָאקיא טלייצרעד

 טָאה עכלעוו ,דנַאלסור ןופ עילימַאפ רעשידיי ַא ןופ עטכישעג יד -- ַאלָאז

 -עג ןוא ךעלריטַאנ ַא .טרעדנוהרָאי ןופ בײהנָא ןיא זירַאּפ ןייק טרעדנַאװעגניײא

 ףיוא טקוקעג טשינ ,עיצַאלימיסַא ןָא -- ןסקַאװנײרַא רבחמ ןכרוד טשטנעב

 -לעזעג רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא טייל עליוו יד דצמ -  תוקפס ןוא ןטייקירעווש

 -רָאפ עשירָאלקלָאפ, ןוא םיגהנמ עשידיי ןופ ןדניוושרַאפ קידהגרדהב ַא ,טפַאש

 עניילק סָאד : גנַאג רעכעלדיײמרַאפמוא רעכעלריטַאנ ַא זיא'ס ."ןלייטרוא

 ,סעמַארד ןָא ךייט ןשיזיוצנַארפ ןסיורג ןיא ןיירַא ךיז טסיג עלעקשטיר עשידיי

 טיײיקכַאלּפ סרָאקיא עשזָאר .ןעגנולכיורטש עשימָאק טימ טרָאד ןוא ָאד זיולב

 וצ גנַארד ןדליוו ןוא ןכעלכעלפרעביוא ןייז ןופ טַאטלוזער ַא אקווד טשינ זיא

 33. /אזזחטז 16065ז06ז

 34 .!ס8 8066
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 -נביילברַאפ ,עיצַאלימיסַא רַאפ ןייז רשפא ןָאק ןעמ ,ןעמעלַא ךָאנ .עיצַאלימיסַא

 שידיי ןופ ליּפשייב רעד ןעניד ןָאק זיײװַאב ַא יו .רעביירש רעשידיי רעטוג ַא קיד

 ןוא ךַאלּפ סיוא רוטַאנ ןופ זיא רָאקיא רעבָא .ןַאמרעסַאװ בקעי רעביירש ןשטייד

 זיא רע יו ױזַא ,טרעטשעג טשינ רעבָא םיא טָאה סָאד .טנעגילעטניא קיניײװ

 -יפָא ןימ ַא ןרעוװ ןרָאי עטצעל יד ןיא לָאז רע ,תוצראה-םע ןצנַאג ןייז טימ

 -טנפערַאפ רעכלעז ַא יװ טָאה רע .םינינע עשידיי ןיא טסילַאיצעּפס רעלעיצ

 ןַא; ןוא ?? דיי ַא ןייז גָאט וצ טנייה ןעמ ןַאק יצ, : "סעידוטס, ייווצ טכעל

 יףדיי עשיזיוצנַארפ יד וצ ווירב רענעּפָא

 -שידיי ןופ רעיטשרָאפ טרָאס ַא רַאפ ןָא רע טייג ןדיי-טשינ ליפ רַאפ

 ,טשינ ןעמ טקיסעלכַאנרַאפ הביבס רעשיזיוצנַארפ-שידיי רעד ןיא וליפא .טייק

 ןעויורעטניא ןוא סעטעקנַא תעב גנוניימ ןייז ןגערפוצנָא ,סיוא טמוק סע ןעוו

 -נָאג רעד ,עיציזָאּפ עטכיירגרעד ןייז .עסערּפ רעשיזיוצנארפ-שידיי רעד ראפ

 רענײמעגלַא ןַא טימ ןעמאזוצ ,ץלָאטש ןשידיי םעד ױזַא טלציק סָאװ ,זײרּפ-רוק

 ןופ תובישח יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןקיטסעפראפ טיײקיזאלּפיצנירּפ ןופ ץנעדנעט

 -ידלארשי-יטנַא ןַא טשינ זיא רע יו ױזַא ןוא .ןטעבראצגפיורא-ינימ ןקיזאד

 ןופ קידנכיירטשרעטנוא -- "ראפ, ַא ןייז וצ רעכיג טקיליוװאב רע טרעיינ ,רעק

 טָאה - דיי ַא יו טשינ ןוא זיוצנארפ ַא יו לארשי ראפ זיא רע זא ,זגעווטסעד

 .לארשי ןיא וליפא טידערק ןשילאראמ ןטרעכיזראפ א רע

 ערדנַא ןופ 26/"קינווָאװ-דמל רעטצעל רעד, ךוב ןרַאפ זײרּפ-רוקנָאג רעד

 גלָאפרעד רעקידנשַאררעביא ןַא .עבמָאב ַא יו ןסירעגפיוא טָאה טרַאב-ץרַאװש
 ןדיי יד .(* רעכיב עטרימערּפ ערעדנַא טימ וליפַא ךיילגרַאפ ןיא טײרּפשרַאפ ןופ

 סָאװ ,שיזיוצנַארפ ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעביא טינשרעווק רעד ('

 רַאפ זיא ,ךַאנַאמלַא רעזדנוא רַאפ לעיצעפס טכַאמעג טָאה לעדנַאמ דלָאנרַא

 ,ךעלדנעטשרַאפ .ימ םעד ןופ טעברַא עטשרע יד ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד

 ,ויציזַאּפ רעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד רַאפ ןוא ןעגנוניימ עטקירדעגסיוא יד רַאפ זַא

 -טנַארַאפ זיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעמענרַאפ רעביירש עטלדנַאהַאב יד סָאװ

 -ַאב ערעדנַא עלַא וצ יװ ךיילג .טכיזרעביא םענופ רבחמ רעד רָאנ ךעלטרָאװ

 -יירפ-סגנוניימ ןוא -טרָאװ ןופ פיצנירּפ סעד רימ ןבָאה ךַאנַאמלַא ןיא עטקילײט

 טימ רימ ןענעז דימת טשינ םגה ,לעדנַאמ דלָאנרַא יבגל ךיוא טדנעוװעגנַא טייה

 יערדנַא ןופ גנוצַאשּפָא יד עגונ זיא רעכלעוו ,לַאפ ןייא ןיא זיולב .םיכסמ םיא

 וצ קיטױנ רַאפ ןטלַאהעג רימ ןבָאה ,"קינווָאװ דמל ןטצעל , סטרַאב-ץרַאווש

 סָאו ,קימעלַאּפ ַא ןבעלוצפיוא טשינ ידכ ,ןעגנוריפסיוא סרבחמ סעד ןצריקרַאפ

 -סױרַא ,בגא ,ךיז יז טָאה טייצ ןופ ויטקעפסרעפ ןיא .לעוטקַא טשינ רעמ זיא

 -ַאמ םענעבעגעג ןיא טניימעג סע טָאה ןעמ יװ טקיטכערַאב רעקינייװ ןזיוועג

 -ירק יד ןופ ןשינערַָאװַאב יד טציא ןענייש לכה-ךס ןטסשרעטנוא ןיא לייו ,טנעמ

 רעד ףױא ןבָאה ןַאק ךוב סָאד סָאװ ,סולפנייא םעד חוכמ ארומ רעייז ןוא רעקיט

 ַא רעד זיא גנוניימ רעזדנוא טױל ;בירטעגרעביא ןייז וצ ,טלעוו רעשידיי-טשינ

 .רעוויטיזַאּפ ַא דָארג ןעוועג סולפנייא

 עיצקַאדער יד



 2317 ?עדנַאמ דלָאנרַא

 יד ןענייז יז טשינ םגה ,רעטסיימ םענערָאװעג טמירַאב רעייז טימ ןריצלָאטש

 רע ןעו טקיטומרעד שטָאכ רעדָא טציטשעג ,טקעדטנַא םיא ןבָאה סָאװ עקינעי

 געט עקידבוט-םוי ָא-יד רַאפ גנַאל טשינ .טנלע ןוא טנַאקַאבמוא ןעוועג זיא
 ומכ רעדָא טנעדוטס ַא ןעװעג רע זיא זײרּפ-רוקנָאג םעד ןלייטוצ ןכָאנ

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידיי ַא ןיא ןזיװַאב ךיז טייצ וצ טייצ ןופ רע טָאה

 ןעמ טגעלפ ,'טוג רעייז, .ןַאמָאר ַא טביירש רע זַא ,טױרטרַאפנָא תווינע טימ

 ..ןרעגנוה םיא טזָאלעג רעטייוו ןוא ןרעפטנע

 ךיז ןבָאה ןטרימערּפ םעד דובכל טעװעטעקנַאבעג יװַא טָאה ןעמ תעב

 יד .רעביירש עטסנרע ךרוד טקורעגסױרַא ,ןשינערָאװַאב עקיצנייא טרעהרעד

 -ָארּפ עשידיי ןופ שינטנעקמוא עפיט יד טרעױדַאב ןבָאה רעקיטירק עקיזָאד

 זיא טייקשידיי ןכלעוו ייב ,"קינווָאװ-דמל ןטצעלא ןופ רבחמ םעד דצמ ןעמעלב

 ןיק טשינ ,וליפא ןביולג ןייק טשינ ,עיצַאזיליויצ רעדָא רוטלוק ןייק טשינ

 ,לרוג ַא רָאנ רעגייטש-סנבעל ןייק טשינ ךיוא ןוא עירָאגעטַאק-טרעוו עקיטסייג

 ןוא ןדייל עקידלרוג עקיטסיזמוא יד עקַאט ןסַאה ןדיי עטשידייעגסיוא ךס ַא

 טבייהרעד ןוא ייז טריזיטעָאּפ רעבָא טרַאב-ץרַאוװש .ןדיימוצסיוא ךיז יז ןעימַאב

 סגעוו ןייא ןיא .עלַאדרוסבַא ןוא עטסיזמוא רעקיצניװ טשינ ייז ןביילב ךָאד ןוא

 ליּפש-רעטַאעט רעזעיגילער ןימ ַא זלב עטכישעג עשידיי יד םיא רַאפ זיא

 ןייז ןיא זיא קלָאפ עשידיי סָאד ,טרָאװ ןופ ןיז ןכעלטסירק ןיא (ןָאיסַאּפ)

 זיא'ס ןכלעוו רעטניה ,"עלעפעש סטָאג; ,ירצונה ושי רעוויטקעלָאק ַא ףירגַאב

 .ָאטשינ טָאג רעכעלקריוו ןייק רעבָא

 זיא לרוג ןשידיי ןופ עיזיו עכעלטסירק ןוא עיגָאלָאטסירק יד טָא רָאנ

 -הבושת ַא ןרָאװעג זיא ?קינווָאװדמל רעטצעל רעד; .ןרָאװעג ןלעפעג אקווד

 ָא-יד ךרוד ןוא סיוא ךיז טנייו ,ןירענעייל יד רעמכָאנ ןוא ,רענעייל רעד .ךוב

 רעשידיי רעד; ןוא הליחמ טמוקַאב ,דלוש עדעי ךיז ןופ ּפָארַא יז טמענ ןרערט

 ןעשעג עקיבלעז סָאד זיא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא .טקידיילרעד ריא רַאפ זיא ?ןינע

 עדייב עקיזָאד יד ןופ גלָאפרעד ןסיורג םעד .קנַארפ ַאננַא ןופ ךוב ןטימ ךיוא

 .ןןרעלקפיוא טימרעד רשפא ןעמ ןָאק רעכיב

 ענײמעגלַא יד ןטרַאב-ץרַאװש ,ךעלריטַאנ ,ןפרַאװריפ טשינ ףרַאד ןעמ

 .םַאדרעטסמַא ןופ ןירעריטרַאמ רעניילק רעד טימ טּפַאשהבורק עלַאטנעמיטנעס

 ןַא טימ ןָאט וצ טשינ רימ ןבָאה לַאפ ןטייוצ ןיא יו לַאפ ןטשרע ןיא רעבָא

 טשינ ןעמוק ייז לייו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנופַאש רעשיטנעטיוא

 עשידיי ַא זייוולייט זיולב סיוא ןקירד ייז ןוא ןלַאװק-רוטלוק עשידיי ןופ סױרַא

 .גנורַאפרעד-ליפעג

 טימ זײּפש-ריזח ַא8 :טרַאביץרַאװש ערדנַא ןופ ןַאמָאר רעטייווצ רעד

 -כעלש רעייז ַא זיא ,רעטעּפש רָאי טכַא ןענישרעד זיא סָאװ 37/"סענַאנַאב ענירג

 .רעט

 סָאדק -- (טציא זיב) ןַאמָאר ןקיצנייא ןופ רבחמ רעד ,שטיװַאר רטָאיּפ

 ,ענײמעגלַא ןיא ןברוח ןשידיי ןופ עמַארד יד טרעדליש 28/"למיה ןופ טולב

 36. /אחסז6 50סחסז2-ם0ז+ : |6 ןסזחוּסז 665 5
 37. שמ קוסז 06 קסזס םטא ססחםחספ טל

 38. ?ֹוסזז הסאוס2 : {6 5809 םט 6081
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 ןועגש ןופ ,ןבעל ןופ תעדה ףוריט ןוא תוירזכא ןופ ןטסעמסיוא עלַאסרעוװינוא

 .טלעוו רעד ןופ טייקטריוורַאפ ןופ ,שטנעמ ןופ

 טעפיט ַא טקעדרַאפ םזיניצ רעקיפיואנביוא ןייז .טבַאגַאב רעייז זיא שטיװַאר

 .טייסיליפעג

 -בעל ןפורעגסױרַא טָאה 29/יַאקנילבערט , רענייטש .פ .י ןופ ךוב סָאד

 ןופ רעגַאלטױט ןגעוו גנולייצרעד עטריסנַאמָאר ַא זיא'ס .סעקימעלָאּפ עטפַאה

 אלימב ןייא טסילש רע .עטרַאּפשרַאפ יד ןופ דנַאטשפיוא ןגעוװ ןוא ַאקנילבערט

 -רַאפ וצ טבערטש ןוא תונברק יד ןופ טײקויסַאּפ רעד ןגעק ןעגנוקידלושַאב

 הפוקת רעד ןופ ןוא תומוקמ יד ןופ דליב ןעמונעגנָא ןײמעגלַא סיוועג ַא ןבייר

 ךוב טייווצ ַא .טסעטָארּפ ןשידיי ַא ןעוועג םרוג טָאה סָאד ןוא .ןברוח ןשידיי ןופ

 ןוא הּפ-לובנ ןשירַאנ ןופ ףייהנֶא ןַא זיא ,1970 ןיא ןענישרעד ,ןרענייטש ןופ

 ןרָאלרַאפ רענייטש זיא טײקכעלנײשרַאװ רעדעי טיול .טײקנסַאלעגסױא םתס

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ

 רעשידיי רעד ןופ ןָא ןביוא ןפיוא ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןופ ףיול ןיא

 -טנַא טשינ זיא רע ךיוא .לעזיו ילא טקורעגסױרַא שיזיוצנַארפ ןיא רוטַארעטיל

 -נײרַא ןַא ןבִירשעגנָא טָאה ןַאמָאר ןטשרע ןייז וצ .ןדיי יד ךרוד ןרָאװעג טקעד

 -יירש עשיזיוצנַארפ-שידיי טייהרעמ רעד ייב יו טשינ .קַאירָאמ ַאוסנַארפ ריפ

 יו ןענעז ,עטנעָאנ ַא וליפַא ,קיטַאמעלבָאוּפ רעשידיי וצ גנואיצַאב סנעמעוו רעב

 .לג .ד .א סעיצַאטנַארפנָאק ,ןפערטנעמַאזוצ טימ -- גנוניישרעד ַא וצ דיחי ַא ןופ

 יד םיא ייב זיא סָאד לייוו ,תוהמ ןשידיי םעד טקעריד לעזיוו ילא טרעּפרעקרַאפ --

 ,2טכַאנ יד; ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז .ןסיוועג ןֹופ ענעבעגעג ערַאבלטיממוא

 ַא ,רעקיריל רעקרַאטש ַא ויא לעזיוו .ןייש רעייז ןענייז 40/ "ןגרָאמירפ רעד;

 ַא רע זיא לכ-םדוק רעבָא .רעלייצרעד רעקידמעטָא קיוַאטש ןוא רעטרעטסײגַאב

 ןדייל ןוא ןדיירפ יד ןושל סניסַאר ןיא רעביא טיג רעכלעוו ,דסח סטָאג ןופ דיי

 -ַאב ךיז ןוומ רעבָא טעװ רע .הרוש רעשידָאלעמ רעשידיי רעקידתורוד רעד ןופ

 ןטלַאהנָא קיבײא ןענָאק טשינ טעװ ןָאט רעשיטעטַאּפ ןייז .ןעיינ

 רעלטעב רעד, ןייז רַאפ זײרּפ"סיסידעמ, םעד ןעמוקַאב טָאה לעזיוו

 ."םילשורי ןופ

 -עטיל יד ןופ ןוא זירַאּפ ןופ טייו טבעל רע תמחמ טנַאקַאב קינייװ וצ

 ןופ רָאסעּפָארּפ ,41/ עשזיוו דָאלק דיי רעסַאולע רעד זיא ,ךעלזיירק עשירַאר

 -רַאפ ףרַאד רע .טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןפיוא רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ

 -עטשטפירש ןוא רעטכיד עשיזיוצנַארפ-שידיי עטסקידנטײטַאב יד וצ ןרעוװ טנכער

 רעביירש ַא רע זיא ,גנוטכיד רקיע רעד ןוא תונורכז ,ןעייסע ןופ רבחמ ַא .רעל

 טייקשידי עסייה ןוא עפיט ןייז ..ןעגנוטכַארטַאב עשיטסיכיזניא סיואכרוד ןופ

 יד ןוא ןָאט ןייז ןופ טייקטסנרע יד ,טלעוו-ך"נת רעד ןיא ךיז ןענעקסיוא ןייז

 -טנייה רעסיורג ַא ןייז לָאז רע וצרעד םרוג ןענייז ךַארּפש ןייז ןופ עינַאמרַאה

 ,די-ברעמ ָארעד זיא ןלעזיו ךָאנ .רעטכיד רעשיזיוצנַארפ-שידיי רעקיטייצ

 39. 1.0. 8(5וח6ז : ךןזססווח;ס

 40. םווּפ /01696| : {ס וצטוז, || /א,טס06, 4 | 6 זמסחסוסחז 86 )6זט6|90זװ ע
6 6/006066 41 
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 .יוצנַארפ ןוא רעשטייד רעטּפַאזעגנייא טימ ,סַאזלע ןופ "עקעי; רעקיזָאד רעד

 רעשידיי טסניימ וצ רעד רשפא -- שיאערבעה ַא טימ טרָאּפעג ןוא רוטלוק רעשיז

 42/"הנבל עקידרעטניוו יד, ךוב טצעל ןייז .ןדיי עשיזיוצנַארפ יד ןשיוװצ רעביירש

 ףןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנוריסַאּפ ןופ גנורעדליש עטכַאזַאב ןוא עגנַאל ַא זיא

 .לארשי דנַאל ןרַאפ גנַאזעג-עביל רַאברעדנוװו ַא ךיוא זיא'ס

 ףור ױזַא ."ןדירביה, יד ןגעוו ןביירש ןוא ןביירש טזָאלעג ךיז טלָאװ סע

 ךיז ייז ןביג טייצ וצ טייצ ןופ סָאװ ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעביירש יד ךיא

 ,דיי ַא ןייז וצ "סיוא ייז טמוקא סע ןוא טייקשידיי רעייז ןופ ןובשחו ןיד ַא ּפָא

 ןשימָאק רעדָא ןכעלנייװעגמוא םענדָאמ ַא סעּפע יו הדבוע ָא-יד קידנעמענַאב

 רעדָא גנורעטסייגַאב רעייז רַאפ ףָאטש לָאמלײט טיג עמעט עשידיי יד .לַאפוצ

 -דנַאה ערעייז ןיא ןײמעגלַא ןיא ריא טימ ךיז ןצונַאב ייז ןוא טנעמַארעּפמעט

 : יז ןופ עכעלטע זיולב ןענעכערסיוא ָאד לעװ ךיא .ןלַאפכרוד רעדָא ןעגנול

 רעבלַאה ַא -- ָאנַאידָאמ קירטַאּפ 43/ ,"דנַאלסור ןופ רעדעל , ןַאמצנַאל קַאשז

 "עגנָא טָאה רעכלעוו -- עיזַאטנַאפ רעקידעפש ןוא טנעמַארעּפמעט טימ לופ ,דיי

 ןייז טימ קנַארפ רַאנרעב רענזירּפַאק רעד ןוא 44/"לַאוטע ץַאלּפ רעד, ןבירש

 וצ טיג סָאד לייו ,רענעדירפוצ ַא 45/"טרעדנוהרָאי רענעסָאלפעגרעביא ןַא;

 םורַא ךיז טיירד טייקשידיי עצנַאג סנעמעוו רעבָא ,טײקיטרַאנגיײא ןייז וצ סעּפע

 .קיּפוּפ םענעגייא ןייז

 רעקידהנושמ רעד יוװ ,ענעברָאטשעג עקינייא ןבעגוצ ןעמ ףרַאד ייז וצ

 ןַאמרעגנוי רענעברָאדרַאפ ַא ,טנַאלַאט ןבילוצ רעטליופעצ רעד ,סקַאז סירָאמ

 טנַאטסעטָארּפ ַא ףיוא רעטעּפש ,קילָאטַאק ַא ףיוא טדמשעג םדוק ךיז טָאה סָאװ

 .46/ןדמש עדייב ןרעױדַאב ךיילג ןעמונעג ןוא

 -ירק רעינע רעד ןופ רעקיטערָאעט יד ןופ רענייא ,יקסווָארבוד שזרעס

 -נוו ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ,שטנעמ-סטעטיסרעווינוא רעשיטסיקניל ַא ,"קיט

 טייהדניק רעד ןגעוו ךיז טדער'ס וװ 47/ ,"גנוטײרּפשעצ יד; ןַאמָאר ןרַאברעד

 "יוטש ןופ טקעּפסַא ןיא ,עיצַאּפוקָא רעד תעב לגניי שידיי רעזירַאּפ ןיילק ַא ןופ

 -ָאיבָאטױא ןַא ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד ,ןעגנובעלרעביא יד רעבָא .קערש ןוא גנונ

 ןלעער םעד ןזיועג טשינ םיא ,טקריװעג טשינ רבחמ ןפיוא ןבָאה ,עיפַארג

 ַא ןייז זיא ןשטנעמ עכלעזַא רַאפ .טלייטעג טָאה רע לרוג סנעמעוו ,ללכ םוצ געוו

 .ןייז רבוג זומ ןעמ סָאװ ,קילגמוא ןַא דיי

 ,סָאידוטס-ָאניק ןופ טיבעג ןפיוא *דרַאגנַאװַא, ןימ ןסיוועג ַא ןופ ןיליירפ ַא

 -נַאקס ַא טימ גלָאפרעד ןפַאשרַאפ ךיז טריבָארּפ סנטצעל טָאה ,ילַאניפ ןעלעה

 -ינַאגרָא עשידיי ןופ ןזיירק יד ףיוא עריטַאס ַא זיא סָאװ ,ךוב ַא ךרוד -- לַאד

 יד; טסייה ןַאמָאר רעקיסעמלטימ רעד .(א"א ןעמייהרעדניק ,ָא'ציוו) סעיצַאז

 טשינ טגנירד עמעט עשידיי יד זַא ךיז טקרעמ ָאד ךיוא 48/ .*ָאטעג עכעליירפ

 וצ טייהנגעלעג ַא רָאנ זיא'ס ,שינעפרעדַאב רעטסקינייװעניא ריא ןופ סױרַא

 42 !{ס !טמס ם'8וצסז
 43. /ם0ףט695 |םמ?חחסחמ : סטֹוז 66 םט6
 44 01? ז1ס06 /וססוםמס : 01006 66 6
 45. טסזמסזס !זסמסא : טמ 5606 6 6ׂ 6
6 36 50/0006116 - +50000 16 .46 

 47. 56ז96 ססטסזסאפצ/ : !ס םֹופקסזפוסח
 48. {6 (ססו 10
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 טשינ טכַאמעג ָאד זיא סעיצוטיטסניא עשידיי ןופ קיטירק ַא ,ךיז ןגעוו ןדער ןזָאל

 ןופ גנילגיוצרעד ענעזעװעג ַא ןילַא זיא ןירעביירש יד םגה ,קינייװעניא ןופ

 רוטַאקירַאק ַא וצ ךעלנע טפָא זיא ןוא ןסיורד ןופ טרעיינ ,םייהרעדניק-"עזָא; ןַא

 .קַאמשעגיײב ןשיטימעסיטנַא טימ

 -יוא ןַא רָאנ ,דירביה ןייק טשינ רָאג ןיוש ,רעביירש רעשידיי רעשירפ ַא

 49/ַאילע ןעיסול ךיז טפור רֶע .1909 רָאי ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ,רעשיטנעט

 ןַא זיא 50/"סחלצוי-אל עקידתולג יד; ןַאמָאר ןייז .עיריס ןופ טמוק רע ןוא

 ,דנַאל ןייז ןופ ןדיי ןגעוו -- רָאמוה ךס ַא ןוא רָאלקלָאפ ךס ַא טימ -- עייּפָאּפע

 -לַא ןופ רעגלָאפכָאנ ַא ןייז וצ טנייש ַאילע .סעקירעמַא יד ןיא ןקילג ןכוז עכלעוו

 -ָאר םעד ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ .שטנעמ רענעדײשַאב ַא ךיוא זיא ןוא ןעהָאק רעב

 םיא ןלייטוצ ןגעו טדערעג וליפא טָאה'מ -- גלָאפרעד ןסיוועג ַא טימ ןַאמ

 ןייק החּפשמ רעד טימ ןעוועג הלוע רע זיא -- זײרּפדָאדַאנער-טסַארּפָאעט םעד

 ,לארשי

 ןענעכערוצ ןגעקַאד ןעמ ףרַאד םענרַאפ ןסיוועג ַא טימ ?ןדירביה, יד וצ

 -ביק ענייז לָאמ ַא טנָאמרעד רעכלעוו ,רעביירש רעטמירַאב ַא ,ירַאג ןעמָאר

 ןדיי עטריציפיסור ןופ הביבס ַא ןיא ןרָאירעד

 ןשיטסינומָאק םעד רימ ןענעכעררַאפ ןדירביה ןימ "ןטסכעלרעדיוש, םוצ

 -סיוא ןַא טמענרַאפ רעכלעוו ,רעסמריוו ערדנַא טסילַאנרושז ןוא רעלעטשטפירש

 "ומָאק ַא ךיוא ,גרוטַאמַארד םעד ךיוא יװ ,עיציזָאּפ עשידיי-יטנַא ןכָארּפשעג

 גנוקידלושַאב רעד תעב טָאה רעכלעװ ,דיי רעסינוט ַא ,ַאירָאס שזרָאשז ,טסינ

 ןטַאלַאכ ערעייז רָאנע זַא ,ןבירשעג עװקסָאמ ןיא םיריוטקָאד עשידיי יד ןגעק

 51/."עסייוו ןעוועג ןענייז

 ןעניפעג סָאװ ,רעביירש עשיזיוצנַארפ-שידיי עירָאגעטַאק ַא ךיוא ןַארַאפ

 רעדָא עיפָאסָאליפ ,טפַאשנסיװ ןוא רוטַארעטיל ןשיװצ ץענערג רעד ףיוא ךיז

 רעדייא רעלטּפַאשנסיװ רַאפ ןטכַארטַאב רעכיג ןעמ ףרַאד ייז .עיגָאלָאעט וליפא

 ,טרעוו ןשירַארעטיל ַא ךיוא רעייטשוצ רעייז טָאה ךָאד ןוא .ןטַארעטיל

 ןקידנצנעלג םעד 52/,רעהענ ערדנַא ןופ לַאפ רעד טמיטשַאב זיא סָאד

 רעבָא ,גָאלָאעט רעשיסקָאדָאטרָא רעשידיי ַא ,שרדמ ןופ ,ך"נת ןופ רָאטַאטנעמָאק

 ןגעװ רעכיב ,'האובנ רעד ןופ תוהמ רעד;) טסיליטס רעטנכייצעגסיוא ןַא ךיוא

 רעד טרעהעג עירָאגעטַאק רעקיבלעז רעד וצ .(וו"אא תלהק ,גָארּפ ןופ ל"רהמ

 רעקירָאטסיה רעד ,טסידומלת ַא ךיוא זיא רעכלעוו ,סַאניװעל לאונמע ףָאסָאליפ

 ,םיליהת ןופ רעצעזרעביא ,יקַארוש ערדנַא רעטכיד רעד ,ווָאקַאילָאּפ ןָאעל

 ַא; ןַאמָאר ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה יקַארוש ,הדוקּפ ןביא ןופ ?תובבלה תובוח;

 טמַאטש ,רענעק-שיאערבעה ַא ,יקַארוש .52/"דניירפ ןשיבַארַא ןַא וצ ווירב

 -עציוו ןעועג זיא רע ווו ,םילשורי ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא עירעשזלַא ןופ

 .טָאטש רעקיליײה רעד ןופ רעטסיימרעגריב

 49. {ט660 6
 50. |65 0165 66 16 םוספקסזס

 51. 165 655055וח05 6ח 010056 6
 52. /אחסז6 |!46ח6ז : { '6596006 םט קזסקח61/פז6
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 ןופ טסילַאיצעּפס ַא ,יחרזמ רעבָאר ףָאסָאליפ םעד ןעמ ףרַאד ןענָאמרעד

 -סילאיצנעטסיסקע רעשידיי ןגעוו ייסע ןַא ןופ רבחמ ןוא ןרעבוב ןוא ַאזָאניּפס

 54/ "שטנעמ ןשידיי םענופ עיציזָאּפ עוויסקעלפער יד; :עיגָאלָאּפָארטנַא רעשיט

 לָאצ עסיוועג ַא סלוּפמיא ןַא ןבעגעג טָאה חרזמ ןלעטימ ןפיוא ךוסכס רעד

 ,ןדיי לייט רעסיורג קיסעמשינטלעהרַאפ ַא עכלעוו ןשיוצ ,רעביירש עשיטילָאּפ

 קימעלָאּפ רעקיזָאד רעד ןופ ףיול ןיא .לארשי ןופ רענגעק רעדָא רעקידייטרַאפ

 רעדָא ןערב ַא טימ ןייזטסוװַאב רעשידיי רעד קורדסיוא םוצ לָאמ לייט טמוק

 רבחמ ,עווישז קַאשז טימ לַאפ רעד טמיטשַאב זיא סָאד .זיורבפיוא טימ וליפא

 55/."לארשי ןגעק סקניל רעד; ןופ

 טסקַאוװעצ ,1972 טסברַאה ,קורד םוצ ךַאנַאמלַא םעד ןבעג ןופ טנעמָאמ ןיא

 -ענ עינ טימ ךיז טרעכײרַאב ןוא שיזיוצנַארפ ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ךיז

 רעד ןופ "?זיירּפ ןסיורג; םעד ןעמוקַאב סָאװ-רָאנ טָאה ָאנַאידָאמ קירטַאּפ : ןעמ

 רעד .56/"םורַא-ןוא-םורַא ןופ ןרַאװלוב יד, ןייז רַאפ עימעדַאקַא רעשיזיוצנַארּפ

 -רעירפ יד יװ טקנוּפ ,טלַאהטנַא רעביירש ןגנוי רעייז ןופ ןַאמָאר רעיינ רעקיזָאד

 ןימ ַא רָאנ רעבָא זיא עכלעוו ,קיטַאמעט עשידיי .ענייז ןענַאמָאר ייווצ עקיד

 -ָאס ןוא רעשיגָאלָאכיסּפ ַא ןופ ןשינעטכַארטסױא ענעמּוװשעצ רַאפ ?רוטינרַאג;

 .קיטסַאטנַאפ רעלַאיצ

 ,עקירפַא דרָאנ ןופ טסינַאמָאר רעשידיי רעינ ַא ךיוא ךיז טָאה ןזיװַאב

 סָאד *ַאמ, ךוב םענייש רעייז ןיא טביײרשַאב סָאװ ,'א56/ יביז קַאשז רעסינוט רעד

 -רעביא טשינ טָאה סָאװ ,עמַאמ רעשידיי רענעדיײשַאב ַא ןופ טוט םעד ןוא ןבעל

 תולג ןופ טייקיורג רעד ןיא עקירפַא-דרָאנ ןופ יז ןצנַאלפרעביא סָאד ןטלַאהעג

 ."םוגרת; ןשיבַארַא-ָאעדוי ןיא ?עמַאמ עשידייא ַא .זירַאּפ

 ןכָאנ טָאה סָאװ ,רעדיינש ןשידיי ַא ןופ טײקמערָא ערעטיב עקילָאמַא יד

 -רַאפ עטצעל יד ןיא *ןַאמסידנָארַא; ןט-20 ןיא טצעזַאב ךיז ןליוּפ ןופ ןעמוק

 -ןַאשז, ןיא ,טנעמיטנעס ןפיט ןוא רָאמוה טימ ,טרעדלישעג טרעוו ,ןרָאי-המחלמ

 .אריּפס ןעלַא ןופ "דניק עשידיי סָאד ןוא קרַא'ד

 ןקיזָאד ןופ רבחמ םענופ ןַאמָאר רעטרעפ ,רעטסעינ רעד .,"העיסנ ידע

 ךרוד טײקמַאזקרעמפיוא ךס ַא טימ ןעמונעגפיוא ןרָאװעג זיא ,58/ טכיזרעביא

 רָאג רשפא רעדָא ,טקוקעג טשינ ,רעשידיי יו רעשידיי-טשינ ייס ,קיטירק רעד

 -יד עכײרלָאצ יד ןוא םרָאפ רעשירַארעטיל רעשילרעטסיוא ץנַאג רעד בילוצ

 ןילקַאשז טביירש -- טגָאמרַאפ רע; .ןיזפרַאש ןוא עינָאריא טימ לופ ,סעיסערג

 ןדעי ןופ ,לַאסרעוװינוא זיא סָאװ ,עיסנעמיד עפיט יד -- *דנָאמ על; ןיא עיטַאיּכ

 רע ןָאק הבושת ןייק ןעוו וליפַא ,ךיז טכַארטרַאפ ןוא טריזילַאנַא סָאװ ,קרעוו

 .*רעפַאשַאב ןופ ףוצרּפ ןטלעטשראפ ןגעװ ,ןעניפעג טשינ

 ןרָאװעג טליײטעגוצ "רעקיטירק יד ןופ זיירּפע רעד זיא 1970 רָאי ןיא

 ןוא רענעריובעג ַא ,שיזיוצנַארפ ןיא רעביירש רעשידיי ַא ,59/ ן'סעבַאשז ןָאמדע

 ַא ןופ ןענעז קרעװו עכעלגנעגוצ רעוװש סנעמעוו ,ןטּפיגע ןיא רענעגיוצרעד

 רע ,עשידיי-ףיט ַא זיא עיצַאריּפסניא ןייז .ףָאזָאליפ-טעָאּפ ַא ,עזָארּפ ןיא טעָאּפ

 רעד ןופ רעקנעד ןוא רעביירש עשידיי עטסקיניזפיט עמַאס יד וצ טרעהעג

 .טייצ רעקיטנייה
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 ה"י פס יה א

 עשיזיוצנַארפ-שידיי לָאצ ַא שירעפעש טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןענייז סע

 סיוא ןקירד עכלעוו ,גנולעטש רערָאלק קיניוו רעדָא רעמ ַא טימ ,רעביירש

 ןענייז טנַאלַאט ןוא ָאוינ רעייז .ןייזטסוװַאב ןשידיי םעד רעקינייוו רעדָא רעמ

 יז רעדָא ערַאטנעמעלע ןַא טפָא ייז ייב זיא רוטלוק עשידיי יד .ענעדיישרַאפ רעייז

 ןוא ,ימעמ ,רעביירש עקיזָאד יד ןופ לייט רעסיוועג ַא .ןצנַאג ןיא וליפא טלעפ

 ,ןטפַאשנגייא ןָא טיײקרעדנוזַאב ַא זיא טייקשידיי זַא ,טלַאה ,טנכערעגנייא יחרזמ

 טכער ַא טָאהמ ןוא דמעמ ןשידיי םעד ךיז ףיוא טמענ ןעמ לייוו דיי ַא זיא'מ

 .עיגילער עשידיי יד המכו המכ תחא לע ןוא רוטלוק עשידיי יד ןפראווצּפָא

 סיוא ךיז טקירד טייקשידיי "עלעיצנעטסיסקע; רעדָא ?עקיגנידַאב; עקיזָאד יד

 .טייקידלארשיירַאפ ןוא םזינויצ ןיא ,סעיציזָאּפ עשיטילָאּפ ןיא טשרעוצ

 ליפ זיא ,רעלעוטקעלעטניא ןוא רעקיטסייג רעד ,ָאװינ רענײמעגלַא רעד

 יד ןופ הביבס רעכעלרעגריב רעגנע רעד ןיא לָאמַא ןעוועג זיא רֶע יו רעכעה

 -שידיי ייב ןטלַאהעג זיא סע יו ךיז ןבָאה סָאװ ,?ןטילעַארזיא; עשיזיוצנַארפ

 טעָאּפ רעמ לכ-םדוק ןוא רעפיט ךס ַא רימ טיול זיא ,לשמל ,עשזיוו דָאלק .טייק

 יחרזמ רעבָאר ןשיקניל ןופ םזינויצ רעד .געלפ ןָאמדע ןעוועג זיא סָאד רעדייא

 ןעועג זיאס רעדייא רעקיטפַאהדנַאטש ןוא רעלעדיא ,טעדנירגַאב רעמ זיא

 -יטייזליפ ,רעטנעגילעטניא זיא שטיװַאר רטָאיּפ .ריּפס ערדנַא ןופ םזינויצ רעד

 .רַאזַאל רַאנרעב ןעוװעג זיא סָאד יו רעטבַאגַאב ןוא רעק

 עשיזיוצנַארפ-שידיי בור סָאד : ןלעטשטסעפ ןעמ ןָאק טקַאפ ַא ךָאנ ןוא

 -גַאװעגניא ןענייז ,ןייזטסוווַאב ןשידי םעד ןטײרּפשרַאפ עכלעוו ,רעביירש

 ,(סַאזלע) ןטיבעג חרומ סכיירקנַארפ ןופ ןעמַאטש רעדָא ,רעדנעלסיוא עטרעד

 ,יקסווָארימענ ןעריא ,סופגנַאל .עּפָארײא-לטימ ןופ טניו ַא ןיוש טזָאלב סע וװ

 סַאניװעל .עּפָארײא-חרזמ ןופ ןדיי ןענייז ,אגערא ,רעברעּפס ,לעזיוו ,שטיוַאר

 ןופ רעדָא טנעירָא ןופ ןענייז יקַארוש ,ימעמ ,אילע ,ןעהָאק ,"קַאװטילא ַא זיא

 ,רוד ןטשרע ןופ ןזיוצנַארפ ןענייז יחרזמ ,טרַאב-ץרַאװש ,רָאקיא .עקירפַא-ןופצ

 רעסַאזלע ןופ ןענייז רימ ןײילַא ךיא ןוא עשזיוו ,רעהענ .ןטנַארגימע ןופ רעדניק

 -נַארפ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעצייווש ַא ןעוועג זיא ןײלַא געלפ ןָאמדע .גערב-ןייר

 ,זיוצ

 רעביירש עשיזיוצנַארפ-שידי יד : גנולעטשטסעפ ערעכיז עטירד ַא

 ןדיישרעטנוא ייז .טפַאשניימעג ַא טשינ יאדווא ןיוש ןוא עּפורג ןייק טשינ ןדליב

 ָאטשינ זיא רָאקיא ןוא לעזיו ילא ןשיװצ .ןרעדנַא ןופ רענייא קרַאטש וצ ךיז

 םגה ,ןעהָאק ןוא יחרזמ ןשיװצ ָאטשינ זיא'ס יװ טקנוּפ ,סעמַאזניימעג םוש ןייק

 יד ןופ זיא טשינ ןכלעוו ןוא ימעמ ןשיוװצ טשינ ןוא ,םידרפס עדייב ןענייז ייז

 .עטנכערעגסיוא

 טנָאקעג טָאה'מ וװ ,דנַאלשטייד רערַאמייװ ןיא ןעוועג זיא סָאד יו טשינ

 -נעזָאר ,רעבוב) קנַאדעג ןוא רוטַארעטיל ןופ "עלוש רעשידייא ַא ןגעוו ןדער

 ןיא ןוא (ַאקפַאק ,דָארב סקַאמ ,ןַאמרעסַאװ ,ןַאמענָארג ימַאס ,שטלעוו ,גייווצ

 ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא רָאפ טציא טמוק סע סָאװ םעד וצ ךורּפשרעדיװ

 (וו"אא דומַאלַאמ ,ּואלעב) "קרָאי-וינ ןופ עלוש עשידי, ַא טײטשטנַא סע ּוװ

 זיא רעביירש רעשידי רעד : ןַארַאפ טשינ סכעלנע סעּפע ךיירקנַארפ ןיא זיא

 .געוו ןלעודיווידניא ןייז טייג ,טמַאזנייארַאפ ָאד
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 ךיא ? טפנוקוצ ַא שיזיוצנַארפ ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה יצ

 -רענָא יד רַאפ סקוװכָאנ ןייק טשינ ןעמ טעז ,לשמל .,לייוורעד .ןירעד לפייווצ

 -ַאלער רעד זַא ,ךעלנײשרַאװ ךיוא זיא סע .רעביירש עשיזיוצנַארפ-שידיי עטנעק

 םוקילבוּפ-רענעייל ןופ לייט ַא דצמ גנוריסערעטניארַאפ ןופ גייטשפיוא רעוויט

 ןברוח ןשידיי ןופ טַאטלוזער ַא יו תוהמ ןשידיי ןוא ןעמעלבָארּפ עשידיי טימ

 ןרעװ טכַאװשעגּפָא ןרָאי עטסטנעָאנ יד ןיא טעװ ,הפוקת-רעלטיה רעד ןיא

 רעד : עטסקינייװעניא ןַא ,עיצולָאװע ערעדנַא ןַא רָאפ ךיוא טמוק סע

 -נעמָאקלופ א וצ טבערטש עזַאפ רעפרַאש ןייז ןיא טייקשידיי ןופ ןייזטסוווַאב

 ךרוד ןוקית ןייז טמוקַאב םויק רעקיזָאד רעד ןוא םויק םענעגייא םוצ ,טייק

 -סיוא ךיז ןליוו סָאװ ,עלעוטקעלעטניא עשידיי לָאצ ַא .לארשי ןייק הילע ןַא

 ןשיווצ .לארשי ןייק ןרָאפ ןוא ךיירקנַארפ ןזָאלרַאפ ,טייקשידיי רעייז ןיא ןבעל

 -שידיי רעד ןופ ךשמה ןלעוטנעווע ןַא רַאפ תוחוכ עלעיצנעטָאּפ ךיז ןעניפעג ייז

 יקַארוש ,עשזיוו יװ ןעגנוניישרעד עכלעזַא רעבָא .רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ

 גנַאל ןלעװ ,שיזיוצנַארפ ןביירש ןוא םילשורי ןיא ןעניוו סָאװ ,רעהענ ןוא

 -ּפָא ךיז ךיירקנַארפ ןופ םילוע יד טימ טעװ טייצ רעד טימ .ןטלַאהנָא טשינ

 ןופ --- לַאפ םעד ןיא ,"עיצַאלימיסַא, ןופ סעצָארּפ רעכעלריטַאנ רעד ןליּפש

 ,ןריזיאערבעה ךיז ןוא ךיז ןריזיצנַארפסיוא

 -נײשרַאו רוטַארעטיל עשיזיוצנַארפ-שידיי יד טעװ טפנוקוצ רעד רַאפ

 טעװ קיטייצכילג רעבָא ,עקידנרעיוד ץרוק ַא ןייז ,ןעמונעג שירָאטסיה ,ךעל

 .יח לַארשי םע ןקיביײיא ןופ רכז ַא ,לָאמקנעד סלַא ןביילב יז

 -סַארטש ןיא ןריובעג ,לעדנַאמ דלַָאנרַא
 יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .1913 ןיא ,גרוב
 ןיא טרידוטש גרובסַארטש ןיא עיזַאנמיג
 ןיא ןוא רַאנימעס-רעניבַאר ןשטייד ַא
 -רַא ןביוהעגנָא .טעטיסרעווינוא רעזירַאּפ
 רעווינוא, ןיא טסילַאנרושז סלַא ןטעב
 -וי ןופ רעטערטרַאפ ַא יו ?טילעַארזיא
 ןיא טעברַאעג 1940 ןיא .רעיובלימ ףס
 ימַאק רעבלַא ןופ ףליהעג סלַא רישזלַא
 גירק ןתעב .'ןעקילבוּפער -עשזלַא , ןיא
 דנַאטשרעדיו ןשידיי םוצ ןענַאטשעגוצ
 -רעטניא ןעוועג ךָאנרעד ןוא זולוט ןיא
 .ץייווש רעד ןיא טרינ

 -ָאֹּפ -- רעכיב ענייז טימ טריטויבעד
 "דניק-ןַאמ רעד -- עזָארּפ ןוא סעמע
 המדקה ַא טימ) ''לרוג ןוא בייל , ןוא
 -ָאר יד ןבעגעגסױרַא .(ריּפס ערדנַא ןופ
 -רַאפ , ,י'ןטייצ ערעכיזמוא יד, : ןענַאמ
 :"ןרעיוט טרעדנוה, ,'ןפיש עטנערב
 ןופ געוו רעד, :ןעייסע ןופ ןעגנולמַאז
 רעשידיי ןגעוו לכיב ןיילק ַא , ,י"םזידיסח
 ןיא -- קרעװ עלַא יד .ייהמכח-סקלָאפ
 ןענישרעד ייז ןופ לייט ַא .שיזיוצנַארפ
 -צעל ןייז .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ךיוא
 על , -- 1972 ןיא ןענישרעד ,ןַאמָאר רעט
 טוג רעיײז ,('העיסנ יד,) "לּפירעּפ
 .קיטירק רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 -יל רעד ןרָאי טניז זיא לעדנַאמ .א
 ןוא "שרַא'ל, ןופ רעקיטירק-רוטַארעט
 -ָאק , ןופ רעטעברַאטימ ,ןָאיסַאמרָאפנע ,
 ןעקירעמַא ,יטירטסדימ  ,"ירַאטנעמ
 ערעדנַא ןופ ןוא 'יקוב רעי שיאושזד

 .ןטפירשטייצ עשירַארעטיל יקצינדור קערַאמ : גנונעכייצ
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 הרסט ןוא חנני
 -נוזַאב ַא רעקלעפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןבָאה רעטרע עשיפַארגָאעג

 טימ זיולב ןדנוברַאפ ןעמָאנ רעייז זיא טפָא .טײטַאב ןקיסעמלגער-טשינ ,ןרעד

 .טייקכעלנעזרעּפ רעשירָאטסיה ַא ןופ טרָא-טרובעג ַא טימ רעדָא טכַאלש ַא

 -ַאי וַאלסידַאלוו גינעק ןשיליופ ןשיװצ המחלמ רעד ןָא טנָאמרעד דלַאװנורג

 -ַאנ ןופ לזדניא-טרובעג סָאד זיא - - ַאקיסרָאק ,רעגערט-ץיירק יד ןוא ָאללעג

 .טרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפ

 עשירָאטסיה עסיורג טימ ןדנוברַאפ רעטרע עשיפַאוגָאעג ןענעז לָאמַא

 וליפא ןרעדנע רעדָא הפוקת עכעלטכישעג ַא ּפָא ןקרעמ טָאװ ,ןשינעעשעג

 רעד ןופ ףוס רעד זיא עיטַאוּפ ןוא רוט .קלָאפ ַא ןופ גנַאג ןקידרעטייו םעד

 ,טלָאװער ןסָארטַאמ רעד זיא טַאטשנָארק ,עּפָארײא ןיא עיסנַאּפסקע רעשיבַארַא

 .עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד ןָא טגָאז סָאװ

 -ידנרעיוד-ץרוק סױרַא ןפור עטייוצ יד ייס ןוא עטשרע יד ייס רעבָא

 ךשמ ןיא טײטַאב רעייז טשינ ןרעדנע ןוא שיטַאטס ןענייז ייז ,סעיצַאיסָאסַא עק

 ,טיצ רעד ןופ

 הנבי -- ןעגנונעכייצַאב עשיפַארגָאעג יד ןענייז ןימ ןרעדנַא ץנַאג ַא ןופ

 .הדסמ ןוא

 -נָא ערעוװש רעיז תורוד ךרוד ןגָארט ,שימַאניד-קידוועריר ןענייז ייז

 ןוא ןטקעּפסַא ענעדישרַאפ ךעלצנעג ןיא לָאמטּפָא ןעניישרעד ,טײקנדָאלעג

 ,םישעמ וצ ,ןעקנעד וצ ןָא ןגער

 רעייז ןיא ןעז ייז רימָאל ,ןריזילַאנַא וצ ייז ןוװרּפ ןלעװו רימ רעדייא

 ןפיוא ןענישרעד רעיײזז ייב ,הדיל-ילבח ערעייז ייב ,טסקעטנָאק םענעגייא

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןטסָאּפ-רעדָאפ

 -נעהּפָאמוא רעשידי רעד ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןגעק הדוהי עניילק יד קיטולב טפמעק רָאי ריפ עגנַאל ןופ ךשמ ןיא .טייקיג

 טכױהַאב ,ףליה רעכעלרעסיוא ןָא .עירעּפמיא רעשימיור רעשירעּפַאכרַאפ רעד

 -ידלעה יד ןופ רעפייא-הרובג ןטימ ןוא ערעל-הרות רעקיביא ריא טימ רָאנ

 ,טלעו רעכעלמיטרעטלַא רעצנַאג רעד ןיא עקיצנייא יד ,יז טָאה םיאנק עש

 ןרענָאיגעל עשימיור עכיירגיז יד ןלעטשוצנגעק ,ןרָאי טייז ,ךיז טגַאװעג

 .רעדנעל ןוא רעקלעפ ליפ ױזַא ןיוש טשרעהַאב ןבָאה עכלעוו

 הנידמ רעקידנעטשטסבלעז ,רעניילק ַא ןופ ףמַאק רעד ןעוװועג זיא'ס

 רעקיטולב ַא ,טכַאמ-סיורג רעקידנרעשרעהטסבלעז רעשיטסילַאירעּפמיא ןַא ןגעק

 ַא ןגעק קלָאפ ןקידנכוזירשוי ןוא ןקידנביל-טייהיירפ ַא ןופ דנַאטשרעדיװ

 ,הלשממ רעשירענידנצעג ,רעלַאטורב

 -מיא עשימיור יד טָאה ןפמַאק עקיטולב רָאי ריפ ךָאנ .באב העשת זיא'ס

 ,תוברוח ןיא טגיל םילשורי ,טסיוװרַאפ זיא הדוהי עניילק יד .טגיזעג עירעּפ

 -עבילבעג-קיצנייא רעד ,טנַאװ עקידברעמ יד זיולב טצרַאטש תיבה-רה ןפיוא

 ,שדקמה-תיב םענופ רכז רענ



 25 טַאלבנעזָאר ריאמ

 -ןסַאמ .הדוהי רעביא ןוחצנ ןייז םיור טנכייצ ןייּפ טימ ןוא טולב טימ
 ךרוד עטקידלַאװגרַאפ ןויצ-תונב עטרַאצ יד ,םיאנק-ןדלעה יד ןופ סעיצוקעזקע
 -רַאפ ענעגנַאפעג טנזױט טרעדנוה ןיינ ,עקסעטַאדלָאס רעשימיור רערוכיש רעד
 עשימיור עכיירלָאצ יד רעביא ענעפרָאװעצ ,דרע רענעגייא רעד ןופ ענעבירט
 ןטעברַא ,סעדייבעג עקיטנַא יד ןלעטשוצפיוא ןפַאלקש סלַא ידכ ,ןצניװָארּפ
 ףיוא תויח עדליו טימ ןפמעק ןוא םירצמ ןופ ןבורג יד ןיא גנַאל-סנבעל
 ןקריצ עשימיור יד ןופ סענערַא יד

 -רַאפ דַארַאּפ רעשירעטילימ ַא .הדוהי רעביא ףמוירט םעד טרעייפ םיור
 ןביז ןופ ץיּפש ןיא .טָאטש-טּפױה רעשימיור רעד ןופ ןגעוו עטיירב יד טציילפ
 ַא טריפעג טרעװ טיײלסנַאמ עשידיי עקיסקיוועגכיוה ,ענעדנובעג טרעדנוה
 דנַאטשפױא ןשידיי םענופ רעריפ רערַאדנעגעל רעד ןטייק ןיא ריטדימשעג
 טימ ,שדקמה:-תיב ןופ םילכ עטדנעשעג יד ךיז ןזייווַאב דלַאב .ארויג-רב ןועמש

 .הרות-רפס ַא ןוא הרונמ רעקידמערָאנביז רעד -

 טימ תועבטמ ענעשעמ ןוא ענרעבליז ,ענעדלָאג טּפַאלקעגסױא ןרעו סע
 ןפיוא ןוא 2050 0660/ס ןוא 20060 סס0זס טפירשפיוא רעד
 /אזסס םו דוּוס --- רעיוט-ףמוירט ַא ףיוא ןעמ טלעטש "םונַאמָאר םורָאפ'

 -ורי ןופ ןלַאפ ןטימ .ךעלצנעג טשינ זיא םיור ןופ ןוחצנ רעד רעבָא

 טסייג רעד ןרָאװעג ןשָאלעגסױא טשינ זיא שדקמה-תיב ןברוח ןטימ ןוא םילש
 טביילב דלַאב ןוא דנַאטשרעדיװ רעד טרעיוד ןעגנוטסעפ יירד ןיא .םיאנק יד ןופ

 .הדסמ --- ייז ןופ ענייא רָאנ

 -רבדמ רעטסיו ַא ןיא ךיוה יד רעטעמ 400 ןופ גרַאב רעקיזדלעפ ַא

 ַא טָאה דנַאטשפיוא םענופ ךורבסיוא םייב ךיילג .חלמה-םי םייב טרַאה טנגעג

 ןוא ןָאזינרַאג ןשימיור םעד ןבירטעגסױרַא ,הדסמ טשרעהַאב םיאנק עּפורג

 .רָאי ריפ עצנַאג ןטרָאד ךיז ןטלַאהעג

 ןופ ענערָאװעג-לוצינ ,םירובג עּפורג ַא טָאה םילשורי ןופ ןלַאפ ןכָאנ

 ,רבדמ ןקידנענערב ןרעביא שרַאמ ןקידנּפעשסיױא ןַא ךָאנ ,תוירזכא ןשימיור

 ףיוא קיגנעהּפָאמוא ןבילבעג קיצנייא זיא עכלעוו ,גנוטסעפ-הדסמ יד טכיירגרעד

 .הדוהי תוכלמ ןופ דרע רעד

 יירט ןביילב וצ ןליוו ןבלעז ןטימ טכױהַאב .ןעוועג ייז ןענייז ןשטנעמ טנזיוט

 .דרע רעקיליײה רעד ףיוא ןשטנעמ עיירפ יו ןבעל וצ ןוא לארשי ןופ טָאג םעד

 -רעטסיצ-רעסַאװ ,סעקזייה ערעייז טקַאהעגסיוא ןזדלעפ יד ןיא ןבָאה ייז

 ס'הוװקמ ייוצ טיובעג ,תסנכה-תיב ַא טלעטשעגפיוא ,ןרעמַאק-זייּפש ןוא סענ

 יד ןיא דומיל-הרות םעד ןסיירוצרעביא טשינ ידכ ,שרדמ-תיב ןרעסערג ַא ןוא

 .גנורעגַאלַאב רעקידנרעױד-גנַאל ַא ןופ ןעגנוגנידַאב ערעווש

 -נָא רעד רעטנוא רעקידיײטרַאפ-הדסמ עשידלעה יד ןבָאה טייצ ערעגנעל ַא

 עשימיור יד ןופ קורד םעד ךיז טלעטשעגנגעק ריאי-ןב-רזעלא ןופ גנוריפ

 יד ןכערבוצכרוד רעּפַאכרַאפ יד סע טגנילעג ףוס-לכ-ףוס רעבָא ,ןרענָאיגעל

 סיוא ןיוש ןלעפ גנוטסעפ רעטרעגַאלַאב רעד ןיא .רעטרע ערערעמ ןיא ןרעיומ

 ,טסייו ריאי-ןב-רזעלא .ןזיולב יד ןליפוצסיוא ידכ ,ץלָאה ןוא םייל ,רענייטש

 ןיא ןסיגניירַא ךיז ןרענַאיגעל עשימיור רעטנזיוט ןלעװ גנַאגפיוא-ןוז ןטימ זַא
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 -טימ ענייז וצ עדער רעשיטעטַאּפ ַא טימ ךיז טדנעו רע .גנוטסעפ-הדסמ רעד

 .סויווַאלפ סופיסוי רעקירָאטסיה רעשידיי רעד רעביא טיג סע יו ,רעפמעק

 יד ןענייז רימ ..לארשי ןופ טָאג ןופ לוע םעד רָאנ ןענעקרענָא רימ --

 רימ ,טכַאמ רעשימיר רעד ןגעק טריטלָאװער ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטשרע

 -ַאב ןרעו רימ ןלעוו ןגרָאמ ..ריא ןגעק ךָאנ ןפמעק סָאװ ,עטצעל יד ןענייז

 ןיא רעװעג טימ ,ןשטנעמ עיירפ יו ןברַאטש רימ ןענָאק טנייה רעבָא ,טגיז

 ,טפַאלקשרַאפ ןרעוו ייז רעדיא ,ןעיורפ ערעזדנוא ןברַאטש ןלָאז . . . טנַאה

 -- ..עגנערבמוא ןטייוצ םעד רענייא ,ןילַא ךיז רימ ןלעוו ייז ךָאנ

 רעוועג רעייז ןכערבעצ ,ןרעגַאל עלַא רעטנוא ןדניצ רעפמעק-הדסמ יד

 -יימ טשינ לָאז אנוש רעד ידכ ,גרַאװנסע זיולב רעביא ןזָאל ייז ,םירישכמ ןוא

 .רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיױא ןענייז רעקידיײטרַאפ-הדסמ יד זַא ,ןענ

 ,טנעה ענעגייא ערעייז ןופ םוא ןעמוק רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ 0

 ןפַאלקש יװ ןבעל רעדייא ,ןשטנעמ עיירפ יו ןברַאטש וצ זיא רעסעב לייוו

 ,גנוטסעפ רעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןרענָאיגעל עשימיור יד ןעוו ןוא

 -יוט ַא טימ טנגעגַאב הדסמ ייז טָאה ,ףמַאק םענעסיברַאפ ַא וצ ךיז קידנטיירג

 .טייקליטש רעקידנעמענמורַא ץלַא רעט
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 סָאװ ,רעּפַאכרַאפ עשימיור יד ןגעק ףמַאק רעטרעטיברַאפ רעד רעבָא

 -רַאפ-הדסמ ןזָאל-ליּפשיב םעניא דרָאקַא ןטצעל טעמכ ןייז ןענופעג טָאה

 -רעדיו רעשידיי רעד ןופ קורדסיוא רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא ,טסעמ

 .טייקיאעפ-דנאטש

 אנת רעסיורג רעד טָאה גנורעגַאלַאב-םילשורי ןופ געט ערעווש יד ןיא

 ףמאק-םיאנק םענופ טיײקיזָאל-ליצ יד ןעזעג ,יאכז-ןב-ןנחוי ןבר ללה-תיב ןופ

 וליפא קלאפ סָאד ןעוועטאר קידנלעוו .הלשממ רעשימיור רעקיזיר רעד זגעק

 יד ןגייצוצרעביא (גלַאפרעד ןַא) טוװרּפעג רע טָאה ,הכולמ רעד ןופ ןלאפ ןכאנ

 -נולדנאהרעטנוא-םולש ןופ טייקידנעװטיונ רעד ןיא דנַאטשפיױא םענופ רטריפ

 ןזאלראפ וצ רע טסילשאב לגנארעג ןכעלרעניא ןרעווש א דאנ .םיור טימ זעג

 ןירַא וגייל ,םיכירכת םיא ףיוא וא ןעוט םידימלת יד .טאטש עטרעגאלאב יד

 -ולכ םיא ידכ ,םילשורי ןופ ןרעיומ יד רטסיוא סיורא ןגארט זוא וטסאק א זיא

 .גהנמ רעד ןעוװעג טלאמעד זיא סע יו ,הרובק וצ ןעגנערב טשרמ

 ןיבר רעיז טכארבעג םידימלת יד וכַאה טָאטש רעד רעײניה קידנעייז

 יאכז-וב-ןנחוי ןבר זא ,קידנסיוו .ואיסאּפסעוו רידנאמאק-טּפיוה ושימיור זראה

 םעד טגערפעג ןאיסאּפסעװ טאה רעמיור יד טימ םולש וות רטגנטהנא זא זיא

 -סיורא טלַאמעטד טאה יאכז-וכ-ונחוי ובר .השקב וייז טייטשאב סאוו זיא אות

 רימ ביג) --הימכחו הנבי יל ןת :רעטרעוװ ענעראװטג טמיראב ןייז טנאזטו

 (םימכח עריא ווא היכי

 רעשימיור רענעסירראפ רעד טרעפטנעעג טַאה -- (סע טסאהו ן1/א80/49 ---

 ריאמ רָאסעּפָארּפ רעטנוא סע טנכיצ סע יוװ ,קידנסיו טשינ ,רעריפ-סגירק

 ןעװעטַאר וצ ןפלָאהעג קידנליו טשינ רע טָאה טרָאװ ןקיזָאד ןטימ זַא ,ןַאבַאלַאב

 ,קלָאפ עשידיי סָאד

 ךעמענ ייוצ טכיוטעגפיוא תוכלמ ןשידיי ןופ ףוס םייב סע ןבָאה ױזַא טָא

 -טכייל ייווצ יו ןבָאה עכלעוו -- הדסמ ןוא הנבי -- ןפירגַאב עשיפַארגָאעג ייווצ
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 ןוא לארשי קלָאפ ןופ גנַאג ןשירָאטסיה ןקידרעטייו םעד ןטכיולַאב סמערוט

 געט יד ןיא ,געט ערעזדנוא ןיא טײטַאב ןלעוטקַא-ןקידלּפַאצ רעייז ןעמוקַאב

 ,לארשי תנידמ ןופ

 -יא ,לגנַארעג ןוא הדקע ןופ טקעּפסַא ןטלּפָאט ריא ןיא טניישרעד הדסמ

 ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ,טכַאמ רעשירעּפַאכרַאפ רעד ןגעק ףמַאק ןשיזיפ םענ

 רעטעּפש ןוא גוצ-םעטָא ןטצעל ןזיב ףמַאק םעניא ,הכולמ ןופ ,קלָאפ ןופ ,דיחי

 -נעד רעד טעדנירגַאב ףיט ױזַא טָאה סע ןכלעוו ,סקעלּפמָאק-תולג-ףוס םעניא

 .שטיווָאדיװַאר ןועמש רעק

 -עג ןיא ןעמַאר עכעלטַאטש ףיוא ןטכיצרַאפ סָאד טײטַאב ןגעקַאד הנבי

 ןופ השורי עקיטסייג יד לכ םדוק ןעװעטַאר סָאד ,סעיצַאוטיס עשיטילָאּפ עסיוו

 רעד זיא סָאד .השורי רעד טָא קנַאד ַא - ןגיז ףוס לכ ףוס טעװ סָאװ ,קלָאפ

 -מָאק-תולג-ףוס ןטנָאמרעד רעירפ םענופ עזעטיטנַא יד סלַא ,תוינחור ןופ ףוס-ןָא

 .קלָאפ םענופ סקעלּפ

 רעד ןופ סנפיוה-רעטייש יד ףיוא טהפרשעג ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה הדסמ

 תוליהק ענעטינשעגסיוא יד ךָאנ טנייועג סעצײלּפ יד ןגיובעג ,עיציזיווקניא

 ןופ ןוא דרפס שורג ןופ ןגעוו יד ףיוא סעציײלּפ יד ןגיובעג ,ןגוצ-ץיירק יד תעב

 ,ט"ת ןוא ח"ת ןופ תורזג יד טימ ןוא ווָארימענ טימ טרעמָאיעג ,םישורג עלַא

 יד ןופ ,סעדנַאב-רַאטנָאג ןוא -סיקצינלעמכ ןופ תונברק עקילָאצמוא יד טימ

 יַאקיזַאג ןוא סאטעג ןופ תונברק ןָאילימ סקעז יד טימ ,ןעמַארנָאּפ רעניארקוא

 ,ןּפורג-ץוש-טסבלעז עטשרע יד ןזיא סנקור יד ךיוא טכיילגעגסיוא רעכא ,ןרעמ

 -ער םעד ,ףמַאק-הנגה םעד טלגילפאב ,ואיגעל ןשידיי ןטשרע וטימ טנאּפשעג

 ןופ טייקידשפנ-תריסמ יד ,טסעמראפ-ל"הצ םעד ,אטעג רטווטשראוו זופ טלאוו

 .לארשי תנידמ ןופ זצטנערג יד ףיוא רעדניק טשידיי

 םעד טפרַאשעג ,םיארומא ןוא םיאנת ןופ תורוד יד טכױוהַאב טָאה הנבי
 םעד ןעגנוזעגסיוא ,סאטאּפ-הדגא וטימ זסירעגטימ ,תויגוס ערעווש יד ןיא חומ
 ,גנוטײרּפשעצ רעשידיי רעטיירב רעד ןופ ןזיולק ןוא תובישי יד ןיא זוגינ-ארמג
 טלעװ א ןיא ןוא האנש רעשיגאלאאז רעד זלעטשוצנגעק ךיז קיטסייג טגרטלג
 דלַאב ןקידנעמוקנָא םעד ןגעוו ,קדצ ןופ טלעו א ןגעוו זעמיורט וצ תועשר זופ
 .םימיה תירחאכ זקידתושממ יוזא זוא

 -ַאעג יװ טקנוּפ .קיפיואנביוא רָאנ זיא הדסמ ןוא הנבי ןשיווצ הריתס יד
 ןופ ןדָאב ןקידקיצנייא םענופ ןסקַאװעגסױא רעטרע עדייב יד ןענייז שיפארג

 ,ןקיבלעז םעניא ןפירגַאב עדייב יד ףיט ןעלצרָאװ קיטסייג ךיוא ױזַא ,לארשי-ץרא
 ,רוקמ-תודהי ןקיביײא

 טשינ סָאד ,(םידבע לארשי ינב יל יכ,) דיחי םענופ טייהיירפ עמָאקלופ יד

 (ךער םד לע דמעת אל) טולב סרבח םעד ךיז טסיג סע ןעוו ,קיטליגכיילג ןביילב

 עכעלטע זיולב ןענייז - (ףדרת קדצ קדצ) רעשוי רַאפ ןפמעק עקידנעטש סָאד

 ןשידיי ןופ גנורישזַאגנַא רעקידהעש רעדעי ,רעקידנעטש רעד ןופ סנכייצנעק

 עמַאס יד ןופ לַאװק רעקידעבעל ַא יװ ,סױרַא ךיילג ךיז טסייר סָאװ ,ןשטנעמ

 ךיז ןלעטשנגעק ןופ לַאװק ןקיזָאד םענופ .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןתישאר

 ןטימ ייס ,רעװּפָא ןשיזיפ ןקידתושממ ןטימ ייס ,ןעלטימ עלַא טימ סטכעלש םעד

 .הנבי יא הדסמ יא הקיני רעייז ןגיוצעג ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ןקיטסייג
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 ןטובירטַא ייוצ ,ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ייז ןענייז קיטּפָא רעקיָאד רעד ןיא

 ,ןכיוה-הרות יד ןיא ןעוועג ייז ןענייז קינייא .ץנַאטסבוס-תודהי רעבלעז רעד ןופ

 ןיא ,עיצַאוטיס רעסיוועג ַא ןיא זיולב .עיזיוו:םיאיבנ רעד ןיא ךיוא קינייא

 ןבָאה תוחוכ עכעלטנייפ ןופ קורד ןרעטנוא ,קלָאפ ןרַאפ ןוא דנַאל ןרַאפ ףמַאק

 -סייג רעד ,רעדנוזַאב הדסמ ןופ דנַאטשרעדיװ רעשיזיפ רעד .טלייטעצ ךיז ייז

 טײקטרעדנוזעגּפָא רעַײנ רעייז ןיא וליפא רעבָא .ןילַא הנבי ןופ ףמַאק רעקיט

 רעד וצ ענייא ךיז ןגיוצעג רעטנעצ-םויק ןבלעז םעד םורַא קידנזיירק ייז ןבָאה

 .טסולפנייאַאב קיטייזנגעק ךיז ןוא רעטייווצ

 יד .חוכ רעלַאטורב רעקיטייזנייא ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא הדסמ

 טגילעג ,קלָאפ ןופ השורי עקיטסייג-זעיגילער יד טיהעג ובָאה רעפמעק-הדסמ

 ,םיױל ןוא םינהוכ יד רשעמ ןבעגעג ,החּפשמה תרהט רַאפ טגרָאזעג ,ןיליפת

 .תושבי תומצע יד ןגעוו עיזיוו סאיבנה לאקזחי טנרעלעג

 -ּפָא ,עיצַאלוקעּפס-הרות עטקארטסבַא ןַא ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא הנבי

 וצ קידנעטש ףיוא ןפור לאז סָאװ ,ועמעלבארּפ עכעלגעט-גָאט ןופ ןסירעג

 רעדנירג רעד .הלעמ לש םילשורי ףיױא הטמ לש םילשורי םעד ןטייבראפ

 םילשורי ןברוח ןגעוו דיז קידנסיוורעד ,יאכז ןב ונחוי 'ר .,זיילא הנבי זופ

 ןעמַאװצ טנייועג ןוא םישוכלמ יד ןסירעצ ,ןיליפת ענייז ווטעגסיוא טאה

 .םידימלת ענייז טימ

 סָאװ ,ףָאטש ובלעז םענופ יאכז ןב ונחוי 'ר זיא זילַאנא ןפיט ןיא לייוו

 -לעוו ,דנַאטשפױא ןשידיי םענופ רעריפ רעראדנעגעל רעד ,ארויג-רב ןועמש

 רעד יו טקנוּפ רעמיור יד וגעק טונימ רעטצעל רעד זיב טפמעקטג טאה רטכ

 ןופ זיא טנַאה ןיא רעוװטג טימ ןלאפעג זיא סאוו ,אטעג רטוועשראװ זופ דלעה

 ןיא ןעגנַאגעג זיא רעכלטוו ,דיי רעשידיסח רעד יו ץנאטסבוס רטבלעז רעד

 .ןפיל יד ףיוא גנאזעג-םיליהת א טימ ןוא ּתאק םטנטכיוהטג א טימ רטמאק-זאג

 זעוו .תוכייש רעמַאזניימעג רטפיט א טריטסיזקע הדסמ ווא הנבי ושיווצ

 הנבי ועמוקעג ףליה וצ ריא זיא ,קירוצ ראי 1900 טימ ולאפעג זיא הדסמ

 .השורי עקיטסייג זייז ודימש רטטייו ,קלאפ סאד וטיה וצ רטזוייוו ידכ

 רעקיטש ּפֶא טסייר עיצאלימיסַא ןעוו ,רעטעּפש רעטרעדנוהרָאי 19 טימ

 -וװועב חוכב טשינ זיא ןיילא הנבי ןעוו ןוא םזינאגרַא-סקלַאפ ןקידעבעל םענופ

 -ּפָא עשידיי ןיא ןָא טדניצ ןוא הדסמ טמוק ,קלַאפ סָאד ןטלַאה וצ םיברה וניתונ

 .רעייפ-ןויצ ןשילעה םעד רעצרעה עטדמערפעג

 -מוקמ אלממ ַא רָאנ טשינ זיא הדסמ ןוא הנבי ןשיוװצ תוכייש רעד רעבָא

 .עטייווצ יד ענייא ןטערטרַאפ וצ ידכ ,רעקיד

 ליוו יז ביוא ,זומ ,ןייז טשינ לָאז יז קידנרירביוו יװ ,ןיילַא הדסמ לייוו

 .הנבי ןופ ןטפַאז עשירפ:קיבייא יד ןבָאה ,שידיי-קידרוקמ ןביילברַאפ

 ןבָאה סע יו ,קלָאפ ןופ קידנסיורד ןביילב טשינ ליוװ יז ביוא ,הנבי ךיוא

 ןעלגנירמורַא ךיז זומ ,ןעגנוגעווַאב ענעדיישרַאפ תורוד ןופ ךשמ ןיא טכוזרַאפ

 ,.גנוטסעפ-הדסמ רערַאברעטשעצ-טשינ רעד טימ

 -סיזקע ריא רַאפ םַאזניא טעמכ טפמעק לארשי תנידמ ןעוו טנעמָאמ ןיא

 רעד רעכיז זיא ,ךיוה רעקיזדלעפ רעטרילָאזיא ריא ףיוא לָאמַא הדסמ יוװ ,ץנעט

 םענופ ענעסקַאװעגסיױא .הדסמ ןוא הנבי ןקינייארַאפ וצ העש רעד ןופ טָאבעג
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 ךיז רעטייו טציא ייז ןפרַאד ,תורוד ןופ ךשמ ןיא עטלייטעצ ,רוקמ ןבלעז

 .שיהנבי-שיהדסמ -- קידקיצנייא ןרעוו ,ןטכעלפנעמַאזוצ ,ןענעגעגַאב

 -ףוס ,דנַאטשרעדיװ ןקיטסיג טימ טכיוהַאב רעבָא ,רעװּפָא רעשיזיפ

 .תוינחור רעשידיי ןופ טייקיפוסנָא יד קיטייצכילג רעבָא ,עעדיא-תולג

 -ער ןוא השעמ ןטיײטַאב הדסמ ןָאק ןעקנעד ןשיפָאסָאליפ ןיא ביוא ןוא

 -ניס רעייז ףרַאד ,עיזיו ןוא הבשחמ ,ןגעקַאד ,הנבי ןוא ,גנוװש-עיצַאזילַא

 טייטש עכלעוו ,עיצַאזיליויצ רעקיטייצטנייה רעד ןופ טָאבעג רעד ןרעוו זעט

 ןוא סערגָארּפ ןשיגָאלָאנכעט ןופ ,עעדיא ןוא טַאט ןופ סיר ןכעלרעפעג ַא רַאפ

 ןופ ףוסנָא םעניא ךיז טסייר עכלעוו עיצַאזיליוװיצ ַא ,טייקיטסייג רעטעטנעּפעג

 .המשנ סנשטנעמ ןופ ףוס-ןיא םעד טשינ טפיירגַאב ןוא ללח ןשימסָאק

:4 

 ,ןידי לאגי זיא ,תודוס עטצעל עריא טרעפילעגסיוא טָאה הדסמ תעשב

 -יירפַאב רעד תעב בַאטשילַארענעג ןופ ףעש ןוא גָאלָאעכרַא רעטמירַאב רעד

 רע .םילשורי ןייק גוצ םעניא ביבא-לת ןיא ןגיטשעגפיוא 1948 המחלמ-סגנוא

 עכעלטע יד ,רצוא ןרַאבצַאשמוא ןייז םערָא ןרעטנוא קרַאטש טקירדעג טַאה

 טפרַאדעג טָאה רע עכלעוו ,תוברוח-הדסמ יד ןיא ענעבָארגעגסיױא ןיליפת רַאּפ

 .םינבר-טּפיוה יד ןוא ר"זש ןמלז הנידמה אישנ םעד ןזייוו לַאמ ןטשרע םוצ

 ןייז ןיא טליצרעד סע טָאה רע יװ ,ד"בח-רפכ עיצַאטסדןַאב רעד ףיוא

 ןענייז ייז .טיילעגנוי-ד"בח עכעלטע ןגיטשעגנייא ןענייז ,"בירעמ, ןיא רמאמ

 רעגנוי ַא .ןיליפת ןגייל וצ רענעמ יד ןטעבעג ןוא טרָא וצ טרָא ןופ ןעגנַאגעג

 .השקב ןייז טרזחעגרעביא ןוא ןידי לאגי רַאפ ןטלַאהרַאפ ךיז טאה רוחב

 ןגנוי םענופ דַארּפשסױא םעניא טנעקרעד טָאה גַאלאעכרַא רעסיורג רעד

 .דנַאל ןיא זיא רע גנַאל יװ ,טגערפעג ןוא םאטשּפָא ןשיסור ןייז קינדבח

 .טרעפטנעעג רענעי טָאה - םישדח עכעלטע זיולב --

 --? ןיליפת טגיילעג ךיוא וטסאה דנאברַאפנטַאר ןיא ןוא --

 -- !טלעפרַאפ טשינ לָאמנייק ,ינודא ריא טגערפ סָאװ --

 טָאה דיסח רעגנוי רעד ביוא .טרָא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא ןידי לאגי

 טַאהעג ןוא גָאט ןדעי ןיליפת טגיילעג דנַאברַאפנטַאר ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 ףרַאד סָאװרַאפ ָאט ,הרות ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי ןטימ דנוב םעד םורא ױזַא

 ןופ ןרָאי עגנַאל ךָאנ ןוא ? הנידמ רעיירפ רעד ןיא אד ייז ןגייל טשינ רע

 ןקניל ןייז ףיא תועוצר יד ןעיצרַאפ ןביוהעגנָא ןידי לאגי טָאה סייררעביא

 .םערַא

 .ןידי לאגי וצ ןעגנַאגעגוצ יורפ ַא זיא ןגייל-ןיליפת ןכָאנ

 -רעד טשינ ךייא ןבָאה םירוחב יד --- טגָאזעג יז טָאה - - רָאסעּפָארּפ ---

 -סיוא ערעייא ןופ גנַאג םעד ךָאנ גלָאפ ךיא ןוא טנעז ריא רעוװ סייוו ךיא .טנעק

 ךיוא ,ןוז ןימ : ןגָאז סעּפע טלָאװעג ךייא ךיא בָאה .הדסמ ןיא ןעגנובָארג

 לתוכ םענופ טייו טשינ ןלַאפעג זיא ,ל"הצ ןיא טסיטושַארַאּפ ַא ,קינ"דבח ַא

 -עג ןבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד ןיא םיא ןבָאה םירבח יד ןעוו .יברעמה

 .ןיליפת ןגייל ןטעבעג ייז רע טָאה ,השקב ןייז זיא סָאװ טגערפ

 ןיליפת טגייל -- יורפ יד טקידנערַאפ טָאה - ןָא גָאט םעד ןופ ןוא - -

 ,טײהניײא-ןטסיטושַארַאּפ עצנַאג יד
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 .זדלַאה ןיא םיא ןקיטש ןעמזַאּפס יו טליפרעד טָאה ןידי רָאסעּפָארּפ

 -עגסױרַא טנעה עקידנרעטיצ טימ ןוא ךיז ןבעל יורפ יד טצעזעגקעוַא טָאה רע

 -רָאי 19 טימ ןבָאה סע סָאװ ,ןיליפת יד עקעט רענעסָאלשרַאפ ןייז ןופ ןעמונ

 .רעקידיײטרַאפ-הדסמ יד גָאט ןדעי טגיילעג רעירפ טרעדנוה

 -עד ןייז גָאלָאעכרַא רעטמירַאב רעד טקידנערַאפ -- טליפעג בָאה ךיא --

 עטלַארוא יד ןופ ןיליפת יד ןרירנָא ףרַאד עכלעוו ,עטשרע יד זַא -- גנורעניר

 -טּפיוה יד רַאפ ןוא הנידמה אישנ ןרַאפ ךָאנ ,טייהיירפ רעשידיי רַאפ רעפמעק

 -ַארַאּפ-קינד'בח םענעלַאפעג םענופ עמַאמ יד ,יורפ עקיזָאד יד זיא ,םינבר

 .טסיטוש
0 

 ןשיוצ גוצ ןקידנפיול םעניא ןידי לאגי ךרוד ןיליפת ןגייל סָאד זיא

 -לארשי יד ןופ ךיז ןטפעהַאב עכעלגעט-גָאט סָאד ןוא םילשורי ןוא ביבא-לת

 םענופ גָאזנָא רעד טשינ -- טייקידתוינחור רעשידיי רעד טימ ןטסיטושַארַאּפ

 ? הדסמ ןוא הנבי ןופ זעטניס ןטנָאמרעד-רעירפ

 ,ןרעוו ןופ הדיל-ילבח ןיא זיא רע ,ןָא זיולב ךיז טנכייצ זעטניס רעד

 לייו ,ןעמוק טעוװ הדסמ ןוא הנבי ןופ טײקצנַאגרַאפ עקיטליגדנע יד רעבָא

 רעצנַאג רעד ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ,דיחי ןשידיי ןופ טָאבעג רעד זיא סָאד

 .טייהשטנעמ

 ןיא ,1911 ןיא ןריובעג ,טַאלכנעזַאר ריאמ
 -לענַאיצידַארט ַא ןיא (ןילָאװ) לעװַאק
 לושלטימ ַא טקידנעעג .בוטש רעשידיי
 עטכישעג ןוא עיפָאסָאליפ טרידוטש
 ךיז ןוא טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ
 ןופ עטכישעג רעד ןיא טריזילַאיצעּפס
 .פָארּפ ןופ דימלת סלַא ,ןדיי עשיליוּפ יד
 ןייז ןופ טנעמגַארפ ַא .ןַאבַאלַאב ריאמ
 ברע ןדיי רעװעשרַאװ,, טעברַא-םָאלּפיד
 -עג ןיא ?1862 דנַאטשפיוא-רַאונַאי םעד
 -עג רַאפ רעטעלב , ןיא ןרַָאװעג טקורד
 זיירק, םעניא וויטקַא ןעוװועג ."עטכיש
 -עג רעד ייב "רעקירָאטסיה עגנוי ןופ
 טריפעגנַא ,"ָאוװיי ןופ דניירפ , טפַאשלעז
 ר"ד ןוא םולבלעגניר לעונַאמע ר"ד ןופ
 -עכ טרידוטש רעטעּפש .רעלהַאמ לאפר
 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןרָאי-המחלמ יד .עימ
 לוש-לטימ ַא ןיא רערעל סלַא טעברַאעג
 רעטײל רעשינכעט סלַא רעטעּפש ןוא
 ןיא 1947 טניז .קירבַאפ רעשימעכ ַא ןיא
 רעשימעכ ַא טימ ןָא טריפ רע ווװ זירַאּפ
 ןשידי ןיא קיטעט .עירָאטַארָאבַאל
 רעד ןופ דילגטימ סלַא סערגנַאק-טלעוו
 טימ סיורַא טערט .עיסימָאק-רוטלוק
 ןיא ןעייסע טכעלטנפערַאפ ןוא סעיצקעל
 .סעבַאגסוא עשידָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ
 עשידיי, ךובלמַאז ןיא טקילײטַאבטימ
 ,"ןגָאלַאיד



 שטיװַאל-עּפָאק הקבר

 ןירעקיאוָארּפ ןוא ןירעטניד יד

 ילסװַאדאלאמ עידאל

 ןירעטכיד רעד ןופ טסייג ןשירעּפַאש םעד טפושיכעג ןבָאה ןגעוו ךס ַא

 ןיא סעיציזָאּפ עטסדילָאס יד ןופ ענייא טמענרַאפ סָאװ ,יקסווָאדאלאמ עידאק

 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןופ ןרענַאשז עלַא

 -קיטסייג יד טּפַאכרַאפ םעלַא רַאפ רעירפ טָאה ןלױּפ ןיא טיײקמערָא יד

 ,ןפַאש ריא ןופ ץָארּפשפיוא ןיא יו טקנוּפ .ןירעטכיד רעד ןופ טלעו עשירעפעש

 -ןעיידיא טימ ןוא עקידווװעליּפש יד ןבילברַאפ יז זיא ,ןרָאי עפייר יד ןיא ךיוא ױזַא

 ,*סַאג עקישזד, יו ,רעדיל עירפ עריא .ןירעקיַאזָארּפ ןוא ןירעטכיד ענעדָאלעגנָא

 רעד יז טעמדיוו ,"עקדיירפ, עמעָאּפ יד רעדָא ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא טקורדעג

 -מערָא רעװעשרַאװ יד ּפָא טלגיּפש דיל ריא .שטנעמ ןקידנטעברַא םעד רקיע
 .טייק

 -גוושחא :ךוב ןטשרע ןיא טקירדעגסיוא ףעילער ןיוש זיא טייהנזעוונָא ריא

 -טלעוו יד ,רעטכָאט עשידיי יד סױרַא טנוגינ טרָאד ןופ ןיוש ."טכענ עקיד

 םטיר ןטימ טיײקמערָא יד טליפעגסיוא טָאה סָאװ ,ןירעטכיד עקידנעמענמורַא

 .חסונ ןוויטַארַאנ םענעגייא ןַא טימ ןעמוקעג ןוא זרעפ ןעיירפ ןופ

 .הגרדמ רעקידובכב ַא וצ זיײװלּפאטש ךיז ןעגניזרעד סָאװ סרעטכיד ןַארַאפ

 ןוא ךוב ןטשרע ריא טימ עפייר ַא ןעמוקעג ךיילג זיא יקסווָאדאלאמ עידאק

 רעד ןיא ייס ,גנוטכיד-ןעיורפ רעד ןיא ייס .;עיציזָאּפ ריא טקיטסעפ דלַאב

 .רענײמעגלַא

 "ףקלָא; :עמעָאּפ ריא טימ ןרָאװעג הלגתנ יז זיא טלעו רעשינעצס רעד רַאפ

 .?עקלָאסַארַאּפ רעילב רעד טימ עקלָאא :לטיטמַארג םעד רעטנוא טנַאקַאב

 יד ןופ .טלעו רעד ןיא סעניב עשידיי ןופ טנחענּפָארַא טָאה עמעָאּפ יד

 רעד וצ רעטצנעפ עלַאא :טנכערעגניירַא -- ןסעיּפ-רעדניק ןוא ןשטעקס עניילק

 -ָאלָאכיסּפ-רעדניק רעד וצ תוכייש עלעטבוס ריא ןעגנירדסיורַא ןעמ ןָאק -- "ןוז

 -רַאפ זיא יז ווו ,סרעליש עריא ןשיווצ דניק ןסקַאװרעד ַא יװ יז טעז ןעמ .עיג

 -רעטעּפש יד ןָא ןיוש ךיז טנכייצ סע ווװ ןוא ,ןשזַאנָאסרעּפ עריא ןיא טרעּפרעק

 :קרעװ ןשינעצס ןיא ,עיזיוו רעטייוו ןוא רעטיירב רעד ןופ ןיגרוטַאמַארד עקיד

 .לארשי ןיא "המיבה, רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"ַאיצַארג ַאננָאד;

 טרָאנױװו ריא טכַאמעג רָאי עכעלטע ןופ ךשמב טָאה יקסווָאדַאלַאמ עידַאק

 -כיד יד .ןויצ תביש ךָאנ גנונעפָאה יד טריזילַאער ךיז טָאה'ס ווו ,לארשי ןיא

 .םוטנגייא שידיי ַא ןרָאװעג זיא הנידמ יד ןעוו דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא ןירעט

 רעביירש םעד טגערעגנָא ןבָאה ייז ןוא ,ןעלדנַאהַאב וצ ןעמעלבָארּפ ליפ ןעוועג

 -ָאמ ַא ןעיוב ןביוהעגנָא ןירעטכיד יד טָאה טלָאמעד .קלָאפ םוצ ןעגנערב וצ ייז

 :לַאנרושז ריא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןוא ןטנעמונָאמ עקיטסייג ןשיוװצ טנעמונ

 ןירָאטקַאדער ַא ןייז ןופ גנומענרעטנוא רעשיאָארעה רעצנַאג רעד ייב .?םייה;

 רעטנוא ןעמונעגניירַא טָאה יז עכלעוו ,רעדיל ןבירשעג יז טָאה ,לַאנרושז ַא ןופ

 ריא ןופ ןצירּפשּפָא ןענעז סָאד ,"םיובנרָאד ןופ טכיל, :לטיט ןשילָאבמיס םעד
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 ףיואק :דיל ןטשרע םעניא דלַאב .גנַאזעג שיריל ַא ןיא ךיז טסילפעצ סָאװ ,דיירפ

 -רַאפ ,ןכייצ-עגַארפ ריא ןָא ךיז טדניצ סע ווו טרָאד ,"זיור ַא טילב ןרָאד ןיימ

 ןירעטכיד רעד ןופ גָאלַאיד םעד ןרעה רימ ןוא עיזיוו ריא טימ זנוא יז טדניב

 :והילא טימ

 ,גנַאז ַא טסקַאװ רבדמ ןיימ ןיא
 ?ןייז סָאד ןָאק עשז יװ
 רעױרט ןעמוטש ,ןביוט ןיימ ןיא
 -- גנַאזעג ַא ךיז טגָאלש
 ? ןייז סָאד ןָאק עשז יװ

 ןלַאפ ַא ןוא ןייגפיוא ןַא ךָאנ

 ןלַאװק עסייו ןשױר ןלעוו

 ןאל םענירג ןייד ףױא

 .טימעג םוצ טדער סָאװ ,טייקידתועינצ ַא סיוא ךיז טדייש רעדיל עריא ןופ

 -טגַאװעג עשירענעמ ַא רעדיל עריא ןיא רימ ןעניפעג טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ןופ טערטרָאּפ ןשילַארָאמ םעד ןָא ןיילַא טנכייצ טעטילַאוד עקיזָאד יד .טייק

 סעידַאק ןגעוו ןגָאז ןָאק ןעמ סָאװ ,עשיטסירעטקַארַאכ סָאד .ןירעטכיד רעד

 :דךיל ַא סריא ןופ הרוש ַא ןיא סיוא ךיז טקירד ןיילַא יז יוװ ,זיא ללכב ןפַאש

 זנוא ןיא טשיור *עילַאװכ עקישיור, יד ."םי ןיא עילַאװכ עקישיור ַא יו;

 עריא סיוא יז טגניז רָאנ טשינ .עיצָאמע ןוא טעמוא ןופ ןטייקנייש עלַא ןיירַא

 סע יװ טָא .ןוקית ַא ןכוז עכלעוו ,תומולח ערעזנוא סיוא ךיוא טגניז יז ,תומולח

 :גנומיטש רעקידנעמעלק ַא ןופ הליפת ַא סריא סױרַא טסקַאװ

 ,טכַאנ
 ,ןסעגרַאפ טימ ןָא ךימ קנירט
 ןטסרעוװש םעד רעגערט םעד יװ

 ןטסַאל יד ןופ

 .גָאוװ ןָא

 טימ ןעקניוו סָאװ ,דיל םעניא ןלָאבמיס ףיוא יז טלעטש ןעניוטש םוצ זיב

 :יױט רענעלַאפעג טשרע יו ,טייקרָאלק רעקיטכיזכרוד ַאזַא

 זָארג סָאד לָאמנײק טשינ טקלעװ סע

 .םיורט ןופ ןעלצרָאװ ןבעל

 רעשירעלטסניק ריא ןופ ךיילגרַאפ רעשירעפיטש ַא זַא ,ךיז טכַאד לָאמלייט

 ,טעשזדנָאלברַאפ טשינ טָאה רע ,ןיינ .ןזרעפ עריא ןיא טעשזדנָאלברַאפ טָאה עזָארּפ

 :שירעּפַאש ,קיסולפוצ רדסכ זיא טרעיינ ,רעביא טשינ ךיז טרזח יז לייוו

 גילפ ַא טײטש ּפָאק ןיימ ףיוא

 ,רימ טימ המכח טלענק ןוא

 ,ץילב ַא יו ,טייקידוועגָאזליפ עקידמוצמיצ ַא רעדיל עריא ןיא ןַארַאפ

 -תלהק ,גנושיוטנַא ךרוד טדער סָאװ דיל ַא .ךלהמ ןטסטייוו ןרעביא טכיול סָאװ

 יז ."ןענעגעגַאב ךיד ייג'כ טכַאנרַאפ, :גנורַאפרעד ןופ סָאמ רעד טימ ןוא קיד

 :לגיופ םוצ טדער
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 ,ןעילפ ןייד טסיזמוא ,רעשירַאנ א

 ,ןעילג ןסייה ןיא ןַארַאפ טסָארפ זיא'ס

 "ינש ןסייו ןיא םַאלפ ןוא

 -לכ ןופ רוטַארעטיל רעזנוא וצ טרעייטשעגייב טָאה יקסווָאדאלאמ עידַאק

 טיצ רעדנעלברַאפ ַא יו ,רעדיל עשיטסַאטנַאפ-קידהשעמ ןעיצסױרַא ןָאק יז .בוט

 ןוא סעיזיוו עריא ןיא ןגָארטעגרעביא ןרעוװ וצ טניוטש ריא ...לברא ןופ ןביוט

 טמענ ןוא ףיש ַא דיל ריא ןיא סיוא ךיז טיוב יז .סָאטַאּפ ריא טימ טּפַאכעגטימ

 ,דיל ןיא זיולב טשינ ,עקַאט טמיווש ריא ןוא *טילייל, ןופ דנַאל םעניא טימ ךייא

 .ןגינעגרַאפ-םיווש רעקידנשירפּפָא ןַא זיא סָאװ ,ךוב ןקיזָאד ןופ רעדיל עלַא ןיא רָאנ

 -כיד עקידנסיורד ןייק ןעוועג טשינ לָאמ ןייא ןייק זיא יקסווָאדָאלָאמ עידַאק

 זיולב ּפָארט םעד טלעטשעג טשינ לָאמנייק טָאה יז .ןירעביײרשַאב רעדָא ,ןירעט

 ןוא ןדיירפ עלַא ןיא לײטנָא ןטקעריד ַא ןעמונעג טרעיינ ,טייקניײש-רוטַאנ ףיוא

 ַא יו ףיוא ךיז טלקיוו סָאװ ,עמעָאּפ רעסיורג רעד ןיא .קלָאפ ןשידיי ןופ ןדיײל

 לטיט ןטימ רעביא ךיז טפור סָאװ ,דנַאל-לארשי ןגנוי ןופ רעיוב יד ןופ הליגמ

 ,קורדסיוא ריא ןיא חוכ ןכעלנעמ ַא רימ ןעניפעג ,"םיובנרָאד ןופ טכילא : ךוב ןופ

 טגָאלש ןוא טינַארג ןקיטסייג םעד יז טכערב ,"ןושאר ןיא רעקַאהנייטש רעד; יו

 רעירפ טָאה טייצ יד .ןעגניז ןוא ןגָאז ןשימטיר ַא ןיא תורוש עשיטעָאּפ עריא סיוא

 רעד טקיטכורּפַאב ןוא טייקכעלקריוולארשי רעד ןופ עטכישעג יד טיירגעגוצ

 -עג ,עמעָאּפ-סקלָאפ רענייש ריא ןופ ףַאשַאב םעד וצ עיצַאנישזַאמיא סנירעטכיד

 .יובפיוא-הנידמ ןופ תישארב םעד טעמדיוו

 רעד ןיא וליפַא .םוטעמוא זיא עמעָאּפ רעד ןיא טייהנזעוונָא סנירעטכיד רעד

 -ַאב קידעמַאמ ױזַא זיא סָאװ ,ןעידַאק ךיוא ןעמ טעז ,עלעזייא ןפיוא עסענָארַאב

 ַא וצ ָאד ןעייגרעד ןּפָארטס עריא .רעקַאהניטש םעד ,לקיציא רַאפ טגרָאז

 רענָאיּפ ןשיטסילַאעדיא םעד ןופ ךיז טגָארט סָאװ ,טעטיליביסנעס רעזעיגילער

 ןיא קידוװעגָאזליפ יז זיא ױזַא טָא .םזיכָאזַאמ ַא טימ וליפַא ךיז טצענערג ןוא

 : עפָארטס ןייא

 ;,אוקמ ןיפפ ןששמההפא :השאמ ךצ ןפ ךיש

 או א יצ ,םיטתש רע זיא יא טיפ שייװ קא

 ,ענַאיּפ ןליפש לָאז רע יװ רענייטש יד טקַאה רע

 .האש א טש הע טשזג םינפ ןופ ףיטש םעד ןוא

 ןופ חוכ ןלעיצנעטָאּפ ןופ תוכז ןיא ןסקַאװעגסיױא זיא הנידמ עשידיי יד

 ןוא עמַאמ-עטַאט ןופ םייה עמעװקַאב יד טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רוד ןגנוי םעד

 ןרַאפעג ןוא ןעלכיורטש טימ לופ ביײהנָא ןַא ןופ ןערב םעניא ןפרָאװעגניײרַא ךיז

 ,טשרודעג טָאה סע ןעוו טלָאמעד .דמעמ ןקיטנייה םוצ הנידמ יד טריפרעד ןוא

 ןעועג זיא ןעמ ...םענורב םעד ןבָארג ןלעטש ךיז טשרע טזומעג ןעמ טָאה

 -עגסיוא ןוא ןעגנוגנידַאב-תישארב יד ןופ טַאטלוזער ַא ,רענַאטירוּפ-וחרכ לעב

 רעבירַא טעטילַאער יד טסקַאװ טנייה .ןרעטלע ערעזנוא ןופ תומולח יד טבעל

 טלדנַאװרַאפ טניה טרעו ךיז ןדיישעצ ןופ טקילפנָאק רענעי .םולח םעד

 .ןגלָאפכָאנ ַא ןיא

 "דיירפ, :עמעָאּפ רעטנחַאב רעד ןופ ןירעטכיד יד ןריציפיטנעדיא וצ רעווש

 יו ןריטנָארפנָאק וצ ןעניד רָאנ ןענָאק ייז .רעדיל-לארׂשי עריא טימ *עק
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 סָאװ ,ףמַאק ןופ ףירגַאב רעד זיולב טקינייארַאפ סע סָאװ ,ןלַאעדיא עטצעזנגעק
 יו רעירַאטעלָארּפ רעד .תמא ןוא עזַאב עזיצערּפ ןייז ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי

 ,טסינויצ רעד ןוא ,דמעמ ןייז ןגעק ךיז טריטלָאװער רעכלעוו ,רעפמעק-ןסַאלק ַא

 .עילָאד ערעווש ןייז בילרַאפ טמענ סָאװ ,םייה עלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ רעפמעק ַא

 ןוא עדנעגעל-סקלָאפ רעד טימ ןדנובעגסיוא זיא יקסווָאדאלאמ עידַאק

 ןיא איבנה והילא דיל ריא ןיא םורַא ךיז טיירד סע .תובא עלַא טימ טנעָאנ

 ןוא עלעזייא'ס ָאד זיא'ס .ןלָאבמיס-טיײלגַאב יד ןופ עירעטסימ רעשימייה רעד

 ןַא טימ יוװ ייז טימ ךיז טצונַאב ןירעטכיד יד ןוא ,עסייוו סָאד ,עלעגיצ סָאד

 ייב ןַארַאפ .תובא ערעזנוא ןופ עדנעגעל ַא ןעוועג טלָאװ ןײלַא יז יו ,םוטנגייא

 -ָאק ַא יו ףיוא יז טמענ ןעמ ןוא ,רעדיל עקיטעמוא ,עכעלנעזרעּפ ךיוא ריא

 םוצ, :.ב .צ יװ ,שיסדנוק ,שירעפיטש ןענעז רעדיל לייט .טעמוא ןוויטקעל

 ,דנַא ןוא ,?יאלול, ,"םורד ןופ דיל סָאד, ,"תימלוש עכעלרעה יד טמוק המלש ךלמ

 -רַאפַאב עלַאנָאיצַאנ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןעגנופַאש סיקסווָאדאלאמ עידאק

 ;לארשי ןיא טייצ עסיוועג ַא טבעלעג טָאה יז לייוו רַאפרעד רָאנ טשינ -- גנוב

 םענופ טרענעג ןירעטכיד ַא ,רעטכָאט עשידיי-ףיט ַא ןעמונעג ךות ןיא זיא יז

 -יליטס יװ גנוטכיד ריא ןענעכיײצַאב ןעמ ןָאק ןײמעגלַא ןיא .לצרָאװ ןשיכ'נת

 .עשיטעָאּפ ַא זיא עזַאבכַארּפש יד שטָאכ ;עזָארּפ עטריז

 עידַאק ךיז טקעלּפטנַא ,"ןבילבעג ןיילַא זיא דוד ךלמ רעד; :רעדיל ךוב ןטימ

 עיזיו רעטיירב ריא טימ .ץנעטָאּפ רעשירעטכיד רעצנַאג ריא ןיא זנוא רַאפ

 לקיצ ריא ןופ האנה עסיורג ַא ןעמ טָאה רעדנוזַאב .ןעמענמורַא ץלַא יז ןָאק

 ַא טימ טצריוװַאב ןענעז רעדיל עקיטסול עקיזָאד יד ."תוחידב,; :סעמעעָאּפ

 עריא .עריטַאס ןוא טייקידװעליּפש טימ ָאד טצנַאלג יז ;לַאג עזָאד רעשּפיה

 -יטס רָאג ןענעז ,קיטירק רעד ןיא טליצעג ָאכע רערַאטנוב ַא יו ,רעדיל-סַאּפש

 .עינָאריא עטנַאזומַא ןוא עטריזיל

 .רוטַארעטיל-רעדניק רעד ןיא ךיוא יז טמענרַאפ ץַאלּפ טריגעליווירּפ ַא

 .רעכייר שיטסַאטנַאפ ַא זיא סעמעָאּפ-רעדניק עריא ןיא טנעמעלע-עיזיוו רעד

 טשינ טרעװ טעשזוס רעד זַא ,טניימ סָאד ;שיטַאטס טשינ ןענעז ןזרעפ יד

 טייגעצ סָאװ ,עיצַאנישזַאמיא ןַא ןיא טרעיינ ,םעדָאפ ןכיילג ַא ןיא טלקיוועגפיוא

 "סענאּפיצראמ, :רעדיל ךוב ןטצעל ריא ןיא ...סעגנעטס עטרילָאק ןיא ךיז

 ןופ לטנַאמ ַא; :יװ ,שזַאנָאסרעּפ ןשיטַאמַארד ןטנַאקַאב ןופ לייט ַא רימ ןפערט

 ןטימ עמַאד יד; ,"עקלָאסַארַאּפ רעיולב רעד טימ עקלָא, ,?לטנַאװעג ןלעקנוט ַא

 .רעדיל עטנחאב קידװעליּפש ערעדנַא ןוא "לטניה

 -פיוא ןַא טימ ןעמוקעגוצ ךיא ןיב יקסווָאדאלאמ עידַאק ןופ עזָארּפ רעד וצ

 -סיוא ןקידנגלָאפ םעד ןכַאמ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ָאד .ןסינעג וצ טייקטיירג-םענ

 ןפַאש ןופ ןעמָאנעפ םוצ וויטַאלערָאק זיא ןסינעג סָאד :ריפ

 ַא ןָא ךיא טוט "רעטצנעפ ןביז טימ בוטש ַא; :ןעגנולייצרעד ךוב ריא

 קידהיחמ ױזַא ,לכיימש רעד ןָא טלַאה ךוב ןופ ףוס םוצ זיב .האנה ןופ לכיימש

 ןענעז ןעגנולייצרעד טסניימ םוצ .רובידה-חוכ ןוא המכח ריא זנוא ףיוא טלטניוו

 -יליבָאמ ייז .םייה רעשילױּפ רעטלַא רעד ןופ טבעלעגפיוא ,עוויטקעּפסָארטער

 ערעזנוא ןגעװַאב ןוא עיגלַאטסָאנ ןפ ןטנעמיטנעס ןקעוװ ,םישוח ערעזנוא ןריז

 רעד ןופ ,םייה רעשילױּפ רעד ןופ טײקטלצרָאװעגסיױא טייז ןייא ןופ .סעיצָאמע
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 -ַאב ,ןסולָאּפ ייוצ קידנדניברַאפ .עקירעמַא ןיא גנוצנַאלפנייא טייז רערעדנַא

 ןיא זייולייט רָאנ ךיז טרירגעטניא סָאװ ,דיי ּפיט ןשיטנעטיוא םעד יז טּפַאש

 ןיא .טרָאד-ןוא-ָאד ןופ גנַאלקּפָא ןטנַאטסנָאק ַא ןיא טבעל ןוא הביבס רעיינ רעד

 ַא ןיא לצרָאװ ןייז ןופ ןטפַאז יד ,ןדמערפ עלַא ןופ טימ רע טגנערב שזנַאװער

 סָאד קורדסיוא םוצ טמוק ןעגנולייצרעד לקיצ ןצנַאג סעד ןיא .טייקדמערפ רעיינ

 ןטלַא םענופ ךיז ןרילימיסַא עבלַאה סָאד ,םייה רעיינ רעד ןיא ךיז ןרעדילגנייא

 טַאטלוזער ןיא .רענַאקירעמַא יו ,רוד םעיינ ןופ ךיז ןעירבסיוא סָאד ןוא רוד

 ,םָאידיאכַארּפש רענעגייא ןַא ךיז טּפַאשַאב ,עיצַאלימיסַא-קירוצ ןוא -ןיהַא רעד ןופ

 סקיפוס ןבלעז ןטימ .שילגנע רעטשידיירַאפ רעדָא ,שידיי רעטשילגנערַאפ ַא

 ןופ ךיירקנַארפ ןיא טרעוװ סע יװ ,"עלעסערדא ַא :עלעדיילק ַא ןופ טרעוו ,"על;

 ןופ גנוברַאפַאב רעשינַאקירעמַא רעד ץָארט רעבָא ...?עלעּפַאשא ַא ,עלעטיה ַא

 טנעָאנ ,שימײהטלַא תוהמ רעייז ןיא ךָאד ייז ןביילב ,עטרעדנַאװעגרעבירַא יד

 ןופ טוה עיינ יד ןעיצפירַא אקווד ןליוו סָאװ יד .סעיצידַארט עטלַא יד וצ

 טשינ רעבָא -- ךעלרעכעל ,שימָאק סױרַא לָאמ טפָא ןעמוק ,עיצַאלימיסַא

 .שיטַאּפמיסמוא

 "תבש רענעריולרַאפ רעד; גנולייצרעד יד ןעמענ רימָאל ליּפשייב ַא יװ

 -ניילק לייט ַא ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד ףיוא ּפָארט רעד טלעטשעג זיא טרָאד

 -מעטַאב רעד ןופ רעטנעצ ןיא .עטרעדנַאװעגנייא עטנירגעגסיוא עקידלטעטש

 -עביוט ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ,עלעדיימ עקירָאי סקעז סָאד זיא גנולייצרעד רעט

 ןופ עירָאעט יד טריציטקַארּפ עמַאמ ריא שטָאכ ...?עניּפיליפ עזערעט; עלעגייפ

 םוצ טסַאּפ סע יו יז טפור עדייז רעד ןוא ,קיטיירפ טכיל יז טדניצ ,ןענימַאטיװ

 ."עלעגייפ-עביוט; :ןעמָאנ ןשידיי םייב ,סטכַאנ-וצ-קיטיירפ

 ריא וצ םַארג ַא טכַאמעג טָאה ,ןיירַא טפָא טמוק דניק'ס ןעמעוו וצ הנכש יד

 יד ריא טגָאז לָאמ ןייא ."עלעגייב ַא יװ דיומ ַא ,עלעגייפ-עביוט, :ןעמָאנ

 רע ,תבש ףיוא ןעמוק טשינ טעװ עדייז רעד זַא ןשטנעב-טכיל םייב עמַאמ

 ."תבש םענעריולרַאפ; ןופ עמַארד יד רעביא טבעל דניק סָאד .לָאטיּפש ןיא טגיל

 ייווצ ןופ דליב ַא ןַארַאפ זיא "הכוס עקידתופתושב יד; גנולייצרעד רעד ןיא

 רעד ןעוו .םערָא ןוא ךייר ןופ לַארָאמ יד קורדסיוא םוצ טמוק'ס ווו ,תוחּפשמ

 ױזַא טשינ ןופרעד ןסינעג ,טכיילגעגסיוא םיצולּפ טרעו דמעמ רעלעירעטַאמ

 .עקניכ ןוא לכורב :רעדניק ייווצ ערעייז טרעיינ ,םינכש ענעסקַאװרעד יד טייוו

 ןשירטנעצסקע ןטימ דניק םייב טײקשיטַאמַארד יד רעביא ןבעל רימ יו טקנוּפ

 עכעלקילג ייווצ ןופ טכיל יד רעביא רימ ןבעל ױזַא ,עניּפיליפ-עזערעט :ןעמָאנ

 ,הבוס ןייא ןיא ןציז סָאװ ,רעדניק

 -רעגייטש ןטלַא םעניא סעיינ ןייק טשינ זיא "דיילק-הּפוח עסייוו סָאד;

 ףוס רעד ...ןדנ םוצ טלעפ'ס לייו ,הּפוח רעד וצ טשינ טמוק ןתח רעד .ןבעל

 וצ-טקיש לטעטש ןופ עטתידיגנ יד לייוו ,הנותח רעד טימ סיוא עקַאט ךיז טזָאל

 -עכייצ ןעגנולייצרעד עטנָאמרעד יד .ןדנ עמוס רעטגָאזעגוצ רעד ןופ טשער יד

 .םוצמיצ ןוא עיצקַא רעשיטַאמַארד רעטריזָאד טוג רעד טימ סיוא ךיז ןענ

 עקיצנייא ןיא ןעמ טנעקרעד גנולייצרעד רעצרוק רעד ןופ ןירעלטסניק יד

 ."לטנַאמ רענרעטופ ַא; :גנולייצרעד רעד ןיא טלוב רָאג זיא סָאד יװ ,רעטרעוו

 ןופ ןיז םעניא עזָארּפ עשיטעָאּפ ןייק טשינ זנוא טיג יקסווָאדאלאמ עידַאק

 -רופיס רעד .ןושל-עמַאמ ןטקערָאק ַא רָאנ ,ןעגנובײרשַאב-רוטַאנ עטכידעג

 יד רימ ןפערט ןגעקַאד .טדערעגסױרַא טרעיינ ,טדערעגמורַא טשינ זיא השעמה

 ןעניפעג רימ יו ,שזַאנָאסרעּפ ןטנעגילעטניא ןַא ןופ גָאלַאיד ַא ייב עסעטעָאּפ
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 טשינ טושּפ יז טָאה ןעגנוצוּפַאב-רוטַאנ יד ."רעיוט םייב, : ןַאמָאר ריא ןיא סָאד

 טצעזרעד יז זַא ,טכַאד רימ .זיולב ןייק ןליפסיוא טשינ ףרַאד יז לייוו ,קיטיינ

 ,אמגודל טָא .טנַאזמַא ןוא ןייש ןענעז סָאװ ,ןכיילגרַאפ ןוא המכח ריא טימ סָאד

 רע יו ,זדלַאה םעד ןוטעג גיוב ַא טָאה רע; :לעניגירָא ןענעז ןכיילגרַאפ עריא יו

 ריבג רעדע :גנולייצרעד רעקידלרעּפ רעד ןופ) ."גילפ ַא ןעגנילשּפָארַא לָאז

 .("װָארעשזָא ןופ

 ."טפַאשגרַאק ןופ ןרָאװעג קירעזייה זיא רע;

 ,םענעגנָא רָאג ןשַאררעביא ,ןדלעה עריא ןופ עטגָאזעגסױרַא ןעקנַאדעג יד

 לשיפ, :טסעשז ןלעירעטַאמ רעדָא ,דליב קידעבעל ַא ןופ טײלגַאב ןרעוו לייט ַא

 לכיימש ַא טָאה ,"ּפיליפ, ןפורעגנָא םיא טָאה יז סָאװ ,טרעדנווורַאפ לסיב ַא

 טרָאד לָאז רע יו ,ענעשעק ןיא טנַאה יד טקורעגנײירַא ףיט טָאה ןוא ןוטעג

 טסַאּפעגנָא טָאה עטיא-היח זַא ןוא .ּפיליפ ןעמָאנ םעיינ ןייז ןגיײלניירַא ןפרַאד

 ליפ ױזַא טימ ןעוועג סָאד זיא ,'טנעלעסקע; :טגָאזעג טָאה ןוא עלעטיה ַא

 טָאה רעק ."טנעדיזערּפ ַא ,ןימרעט ןטייוצ םעד ןייז לָאז יז יו ,טעטירָאטיױא

 ."גנוליקרַאפ ַא ןּפַאכ דייר סעסוקרַאמ ןופ לָאז רע יװ ,ןוטעג טסוה ַא

 קעשאק ַא טגָארט סָאװ קָאטָאּפ סיסימ יד, :שזַאמיא רעכעלגעווַאב ַא זיא טָא

 זַא ,טוהרעמוז ןטנַאגעלע ַאזַא טגָארט ,רעטכָאט ריא וצ םילכאמ עשידיי טימ

 סָאװ ,יורפ רעד וצ טשינרָאג טרעהעג ןוא רעדנוזַאב ןייג לָאז רע יו סיוא טעז'ס

 .(?םעדייא רעד, ןופ) *טנַאה ןיא קעשאק ןרעווש ַא טימ ןגיובעגנייא לסיב ַא טייג

 םוצ טנעמַאנרָא ןַא יו ,ןכיילגרַאפ עריא ףיוא טלעטשעגּפָא ךימ בָאה ךיא

 -ומיטס ןוא טקעוװ רָאנ ,קיאור ןענעייל טשינ טזָאל סָאװ ,ליטס ןשירעלייצרעד

 -ַאמ ןיא עיטַארקָאטסירַא ןייק ,עזָארּפ ריא ןיא רעטסייגנייש ןייק ָאטשינ .טריל

 יד .ןבעל ןופ ןסירעגסױרַא עשילק עטרישוטעד ַא זיא עזָארּפ ריא .ןיז ןלעירעט

 -כעלגעטיגָאט רעד ןופ זיירק ןגנע םעניא ךיז ןגעוװַאב ןוא עטושּפ ןענעז ןדלעה

 ןיא יװ ,ןרעטלע עטעװערָאהרַאפ ןופ רָאטקָאד ַא סױרַא ךיז טּפַאכ רעמָאט .טייק

 -יװש ןייז יו ,שיטַאּפמיס רעקינייוו רע זיא *םעדייא רעד, :גנולייצרעד רעד

 עטנעגילעטניא יד טימ ןדער ףרַאד ןעמ ױזַא יו עיצקעל ַא טיג רע ןעמעוו ,רעג

 ...זיוה ןופ םינכש

 סױרַא יז טגנערב ,ןרוגיפ עריא ןופ טלעוו-ןעיידיא רעטצענערגַאב רעד ןיא

 סָאװ ,"עקרענטרעג יד עדניה, .ןבעל ןיא טלַאהניא ןקיכות ַא טימ ןעגנולייצרעד

 רעדָא .הרות-רפס ַא ןביירש טזָאל ,טײקמערָא רעצנַאג ריא ייב סנשָארג טרַאּפש

 טימ רָאנ ,סעלָאּפ ןביז לָאמ ןביז ןיא ןצבק ַא שטנעמ ַא ,"רעשילהק רעד חרז;

 ןוא לטעטש'ס ןענידַאב וצ ןבעל ןוא בייל טימ ךיז טעמדיוו ,ץרַאה םערַאװ ַא

 .בוטש-שדקה ןופ ףיוה םעד םעזעב ןטימ קידנרעק ,טברַאטש

 -צנעפ ןניז טימ בוטש ַא; :גנולייצרעד רעטשרע רעד וצ ןייגקירוצ רימָאל

 ַא רָאנ טשינ זיא עטריבג יד עקשַאב .ךוב ןופ לטיט רעד ךיוא זיא סָאװ ,"רעט

 הלחנ ןפיוק וצ טסילשַאב יז ןעוו .סערגָארּפ ןופ ןירענָאיּפ ַא ,יורפ ַא ןופ ּפיט

 ןַאמ ןופ ךיז ןלעטש ןגעקטנַא סָאד טשינ טפלעה ,לארשי ןיא םייה ַא ןעיוב ןוא

 ןטימ טפַאשטריװ ריא טזָאל יז .בר ןופ ךיז ןשימנײרַא סָאד טשינ ךיוא ןוא

 ןיירַא געוו ןיא ךיז טזָאל ןוא רעדניק ייווצ עריא טימ טמענ ,רחוס-דלַאװ ןכייר

 עקשַאב זַא ךיז רימ ןסיוורעד ,השעמ רעד ןופ ביײהנָא ןיא דלַאב .לארשי ןייק
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 -נָא רעשירעלטסניק רעד זיא סָאד .דרעפ ַא ףיוא ןטירעג לדיימ סלַא ךָאנ טָאה

 גנולייצרעד יד .ןרענָאיצולָאװער-םייה עקידרעטעּפש יד טעדנירגַאב סָאװ ,גָאז

 םעד בילוצ ,ןטלּפָאד ַא טרעינ ,ןגינעגרַאפ-ןעייל םעד זיולב טשינ זנוא טיג

 -טסבלעז ריא רַאפ יורפ רעד ןופ טכער יד וצ ,עיצַאּפיצנַאמע וצ ךורבכרוד

 .טייקידנעטש

 ַא ןיא טפרַאװ ןעמ סָאװ ,לדנייטש ַא יו טקריו גנולייצרעד עדעי טעמכ
 םייב ןעקנַאדעג סױרַא ןעלזיירק סע .ןעגניר ףיוא טרעדור סע ,לרעסַאװ קיאור
 .ןפַאש סרבחמ ןטימ וויטקַא ךיז טפעהַאב סָאװ ,רענעייל

 עביל יד ךעלסילשסיוא זיא "רעיוט םייב, ןַאמָאר ןופ וויטָאמ-לסילש רעד

 עלַא ןופ ןעמוק סָאװ ,ןדיי עטלצרָאװעגסױא ךעלטשער יד וצ ןוא דנַאל םוצ

 .דנַאל עשידיי סָאד ןעיובפיוא ןפלעה ,עּפָאריא רעבורח רעד ןופ ןקע

 רעגַאל םוצ םילוע טימ ןגָאװ-טסַאל רעד ןָא טמוק'ס ןעוו ,בייהנָא ןופ דלַאב

 רעקידלארשי ַא ,דלעה רעוויטַאגענ רעקיצנייא ןוא רעטשרע רעד זיא ,הליתלת

 ןא רימ ןרעה .רָאפנײרַא םעד טרעטש ןוא רעיט םייב טייטש סָאװ ,לזייא

 ןיוש טסָאה !לזייא ןַא ןבײרטקעװַא ןענָאק טשינ לָאז שטנעמ ַא; :לטרעוװרעביא

 -קעװַא טשינ רע ןָאק לזייא ןַא ןוא טיובעגסיא רֶע טָאה הנידמ ַא ?טרעהעג

 7? טרעהעג ןיוש טסָאה !ןביירט

 םוצ סערעטניא םעד טרילומיטס סָאװ ,ףיורעדא ןַא זיא ריפניירַא רעד

 טגָארט סָאװ ,ץוביק ַא ןייז ףרַאד הליתלת .ןַאמָאר ןקיטייז טרעדנוה ריפ

 ןתמא רעד ןיא .טפַאשטריו רעלַאנומָאק ַא ןופ ןעמָאנ םעד זיולב לייוורעד

 טימ ןטלעצעג עכעלטע וצ לייורעד ךיז טצענערגַאב סָאװ ,רעגַאל ַא סע זיא

 ףיוא זיולב טרַאװ סָאװ ,דרע עקיטָאלב ,עטעקַאנ חטש רעסיורג ַא ןוא קַארַאב ַא

 -רעהַא ָאד זיא רעדעי .יוב ןוא ייז ,רעקַא :טייקינייא-יירד רעד ןופ הכרב רעד

 רענעסירעגרעביא ןַא ןופ ןרַאמשָאק ענייז טימ רעטנערבעגּפָא ןַא יו ןעמוקעג

 .בייהנָא ןופ םולח םעיינ ַא ןוא טייקטעוועדנופעגנייא

 -ופ טרינימָאד דנַאל םוצ סערעטניא רעצנַאג רעד זיא ָאריּפַאש המלש ייב

 -ַאב רעמ ַא טָאה רענמית רעד .עינלעגיצ ןייז ָאד ןעיובוצפיוא קירוצ ןליוו םענ

 ..ףןבעג םיא הנידמ יד לָאז גיצ ַא זיולב :גנַאלרַאפ םענעדייש

 עקרַאטש ַא ןגיילוצ טפרַאדַאב ןעמ טָאה ,תמא ןכעלטכישעג ןקיזָאד םעד וצ

 -גָאט ריא ןיא הנידמ יד ךוב םעד ןיא ןעעז רימ .טסייג ןופ חוכ םעד ןוא טנַאה

 רעשימַאניד רעקידרדסכ ןיא הנידמ ַא .לגנַארעג ןוא טייקכעלקריוו רעכעלגעט

 .ריא ןיא ךיז ןסקַאװנײרַא ןוא ,ךיז ןיא ןעמענניײרַא ןוא ןסקַאו ןופ גנוגעווַאב

 ןפַאשעג זיא לארשי :עיציניפעד עקידנגלָאפ יד ןבעג ,רימ טכַאד ,ןָאק ןעמ

 ןכָאקרַאפ ןופ סעצָארּפ םעניא יו ןעעז רימ .ןליוו ןוא לַאפנייא ןופ ןרָאװעג

 -טיונ עלַאטױװ ַא זיא ןוחטב .רעגריב יד ךיוא ןיירַא ןסקַאװ ןליוו ןוא לַאפנייא

 ןופ לַאטיּפַאק םעד טָא טימ .ןכיירגרעד וצ עיטנַארַאג יד -- ןליוו ,טייקידנעוו

 ...עינלעגיצ ס'המלש ןרעוו ןריובעג טעװ ןטפַאשנגנייא ייווצ יד

 -נָא עמַאס םייב .ןַאמָאר םעד ןיא ןרוגיפ עטנַאסערעטניא ךרודַא ןעייג סע

 ןופ עטעװעטַארעגּפָא קיצנייא יד ,לדיימ גנוי ַא ,היבצ טריפעגניירַא טרעוו בייה

 ,ביל יז ןעמ טגירק ,עמַאזטעברַא ןוא ענעזָאלעגוצ ַא ,עטוג ַא .החּפשמ רעצנַאג ַא

 ךיוא זיא יז .הצולח ַא ןופ לעדָאמ רעקידנרינימָאד ַא יו ןזיוועג ָאד טרעוו היבצ
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 םעד ףיוא זמר ַא) ריאי ריִציפָא רעד ריא ןיא ךיז טבילרַאפ סע ןוא ענייש ַא

 .(רעמיור יד ןגעק טפמעקעג טָאה סָאװ ,הדצמ רעד ןופ רידנַאמָאק ןשידלעה

 -ָאר ןיא סקַא יד .ךוב ןיא דָאזיּפע ןַא יו רעמ טשינ יז זיא םעד ץָארט

 ,יובפיוא םוצ ןקריוו ןוא ןטעברַא סָאװ ,ןרוגיפ עלַא .אפוג דנַאל סָאד זיא ןַאמ

 טימ גנודניברַאפ רעשיטנַאמָאר רעד ןיא ךיילג ןענעז ייז ,ןדלעה עכיילג ןענעז

 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא רעד ,סחנּפ ךָאד טגָאז טָא .ןעגנוגנידַאב עיור עקימורַא יד

 טניפעג ןעמ סָאװ אפוג סָאד ,ץולח ַא זיא רענייא רעדעי, :טּפַאשלעזעג-ילפ

 ןוא !דמַאז םעד ןיא טעשטּפאט ןעמ .תמיק ןרק ַא ןיוש זיא ,דנַאל ןיא ךיז

 -ניא טשינ דמַאז םעד ןעמ ןָאק סיפ ןָא -- סיפ ןבָאה ןעמ ףרַאד םעד ףיוא

 ."ןעשטּפאט

 -עטניא ןַא ,הליתלת ץוביק ןופ ןירעטלַאװרַאפ יד ,הרוּפיצ זיא ױזַא טקנוּפ

 סע .הנידמ רעצנַאג רעד ןופ לוע םעד טגָארט סָאװ ,עקידעמַאמ ןוא עטנַאסער

 -גייא ןַא זַא זמר ַא ...תסנכ ןיא יז טפור ןעמ זַא ,גנַאלק ַא םורַא וליפַא טייג

 עכיוה טימ ,טרעקרַאפ ןוא -- תוגרדמ עכיוה וצ ןייגרעד ןָאק רעטעברַא רעכַאפ

 עשיזיפ טימ ןעמענרַאפ ךיוא ךיז שטנעמ רעקידלארשי ַא ןָאק סעיצַאקיפילַאוװק

 .ןטעברַא עשיטַאבעלַאב ןוא

 סָאד .רעטייוצ ַא וצ ,גנולקיװטנַא ןופ עזַאפ ןַײא ןוּפ רעביא ןעייג רימ

 טריר עטצעל יד .ישזדאמ ןוא עניבַאס סנירעטלַאװרַאפ .יד טימ זיוה-דלעפסקַא

 -רעד ךיז טצונַאב ןוא המכח-סנבעל ריא טּפעש יז וװ לכ'נת ריא ןָא טשינ ךיז

 ןבעל ןופ ןעמעלבָארּפ עלַא ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפעג טרָאד לאז יז יװ ,טימ

 -ָארּפ ןרעוו ,יירעדיינש ןענרעל סָאװ ,ךעלדיימ עטנלע יד זיוה םעד ןיא טעז ןעמ

 ראב ןופ זיוה עיינ סָאד רעטעּפש ןוא .םייה ַא קיטייצכיילג ןבָאה ןוא טריוויטקוד

 -לַאװרַאפטימ ַא טרעוו היבצ ּוװ ,עירטסודניא-רעדיילק עטרעסערגרַאפ יד ,עבש

 .ןירעט

 ןַאמָאר ןיא טרעוו סָאװ ,בגנ ןיא רעב עטשרע יד ןופ רענייא -- ריאי

 עטשרע סָאד טצנַאלּפ רע ןוא היבצ טימ ףיונוצ ךיז טייג ,"שמש , ןפורעגנָא

 ןופ רָאנ טשינ ףמואירט רעד זיא סָאװ ,עביל ןופ לָאבמיס רעד ,"הבהא; :למייב

 .דרע רענעגייא וצ עביל ןופ לָאבמיס רעד טרעיינ ,ביל ךיז טָאה סָאװ ,לרָאּפ ַא

 תריסמ ןופ ,יובפיוא ןופ קסערפ רעשירָאטסיה ַא זיא *רעיוט םייב , ןַאמָאר רעד

 ,דנַאל ןגייא ןַא רַאפ שפנ

 ּפ

 ןופ םוכס ןרעביא קילברעביא ןצרוק ַא זיולב ןענופעג ָאד טָאה רענעייל רעד

 -סױרַא ,סעיזיוו עלַאנָאיצַאנ ןופ עטלַארטשעגנָא ןַא .ןפַאש סיקסווָאדאלאמ עידַאק

 ,דניק ןופ ךעלטירט יד ןעגנַאגעגכָאנ יז זיא ,ךיז ןופ ןוא קלָאפ ןופ עטקיטכילעג

 םעד טנידרַאפ יז טָאה לכה-ךס םעניא .ןטרעוו עקיבייא ןעגנערבוצסורַא ידכ

 ןופ לַאװק ַא ןוא -- רענעייל ןופ ןגינעגרַאפ סָאד ,דניק ןופ דיירפ יד ןייז וצ חבש

 .רעקיטירק ןרַאפ גנוגערנָא רעטרעטסײגַאב

 סױרַא טיג ןוא עקירעמַא ןיא טניוו יקסווָאדאלאמ עידַאק ןירעטכיד יד

 ןענעז רעטעברַאטימ עריא .קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ *הביבס, לַאנרושז םעד

 ןדלָאמעג סנטצעל טָאה עסערּפ יד .ןטעָאּפ ןוא סרעביירש עבושח ןופ בײלקּפָא ןַא

 ןביז ןופ ןפַאש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה טפַאשלעזעג-םליפ עקידלארשי ַא זַא

 :ןכַארּפש יירד ןיא ןעמליפ עקיטונימ-ןעצ עצרוק ,ןעידַאק ןופ רעדיל-רעדניק

 .שילגנע ןוא שידיי ,תירבע



 אריֵאטס- תהו ה-

 ,רוטַארעטיל עשינַאקירעמַא שידיי
 ? ןדיי רענַאקירעמַא ןופ רוטַארעטיל יצ

 ערָאג ,רעביירש רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב ַא טָאה קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ

 רָאי סעדעיא :"ויווער ןַאזיטרַאּפ, ןיא ןבירשעג (6:0/6 11021) לַאדיװ
 -רַאפ עקיטנייה יד .רעביירש עטנעקרענַא ןופ עטסיל עצרוק ַא זנוא טגנערב

 -ידַארט רעטלַא רעטוג רעד ןופ יוג ןייא ןוא עצרַאװש ייווצ ,ןדיי ייווצ טגָאמ

 רעסייו ַא ןיילַא ,לַאדױװ ערָאג ..."ןעמיוװשוצפיורַא ןזיווַאב טָאה סָאװ ,עיצ

 ןצנַאג ןיא טשינ רעבָא טסַאּפשעג ָאד טָאה ,טנַאטסעטָארּפ רעשיסקַאזדָאלגנַא

 טסעפ רע טלעטש ,רעשידיי ַא טעמכ ,עינָאריא-טסבלעז רעכעלרעטיב ַא טימ

 .טלעװ-רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא טנַאקַאב טוג זיא סָאװ ,טקַאפ ַא

 עשידיי ןעמענרַאפ המחלמ-טלעו רעטייוצ רעד טייז ,טייקכעלקריו רעד ןיא

 -ייארַאפ יד ןופ ענעצס רעשירַארעטיל רעד ףיוא טרָא ןעעזעגנָא ןַא סרעביירש

 -עגסױרַא ךיז טָאה ,ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא ,רעטעּפש לסיב ַא .ןטַאטש עטקינ

 ןעמ יווװ ,עשינַאקירעמַא-ָארפַא יד רעכיג רעדָא רוטַארעטיל עצרַאװש יד טקור

 ןרָאי עטצעל יד יז טפור

 -רעד וצ גונעג .רעירפ ןיוש ןעוועג ןענעז סרעביירש עשידיי זַא ,רָאלק

 ַא ,סורַאזַאל ַאממע עקשידי רעשידרפס רעד ןופ ןעמָאנ ןקיצנייא ןייא ןענָאמ

 -עגסיוא ןענעז תורוש עכעלטע סנעמעוו .,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןירעטכיד

 .עוטַאטס-טייהיירפ רעד ןופ טנעמַאטסָאּפ ןפיוא טצירק

 -ילָאּפ בור'ס ,סרעביירש עשידיי ךיוא רימ ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 עשיטילָאּפ יד .*עשיטסילַאיצָאס; יו טנכיײצַאב ןרעוו סָאװ ,עטרישזַאגנַא שיט

 רעיירטעג ַא קנַאד ַא קרעװ ערעייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק ןעגנוגייצרעביא

 ךמס ןפיוא .טייקכעלקריוו רענַאקירעמַא רעד ןופ גנוביירשַאב רעטנַאקרַאמ ןוא

 ףיא ןטנַארגימיא עמערָא ןופ ןעגנושיוטנַא יד -- ןעגנורַאפרעד ענעגייא ןופ

 עכעלטע ןפַאש וצ ןזיװַאב ייז ןבָאה -- ןבעל יינ ַא ןוא ָאטעג ןשיווצ ץענערג רעד

 "דנַאל ןטגָאזעגוצ ןופ דלָאג סָאד, זיא עטסקיטײטַאב סָאד .קרעװ עקידנריר

 טַאהעג ךיוא טייצ רענעי ןיא ןבָאה גלָאפרעד ןטמיטשַאב ַא .טָאר ירנעה ןופ

 .דלָאג לקיימ ןוא טסעוװ לאנתנ

 טשינ רענייק ךיז טָאה םירבחמ עשידיי רוד ןטייווצ ןקיזָאד םעד ןופ רעבָא

 -עה יװ ,הפוקת רענעי ןיא סרעביירש עטמירַאב יד ןופ הגרדמ ַא וצ ןביוהרעד

 -ַאב טסניימ וצ יד רָאנ ןענעכערסיוא טשינ ביוא ,רענקלָאפ ,סָאסַאּפ סָאד ,ייווגנימ

 גנוריזיטַאמילקַא ןופ דָאירעּפ ַא ןטרַאװ קפס ןָא טפרַאדעג רעבָא טָאה'מ .עטנַאק

 -עמַא ןפיוא ןרָאװעג ןריובעג ןיוש זיא סָאװ ,רוד םעיינ ַא ןעמוקנָא ןעז וצ ידכ

 ערעדנַא רעדָא קרָאי-וינ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןסקַאװעגסיױא ןוא ,ןדָאב רענַאקיר

 ַא זױלב ןענעז עּפָארײא-לַארטנעצ ןופ סָאטעג יד ןעמעוװ רַאפ ,רוד ַא ,ןכרכ

 ןדנוברַאפ ןענעז ןעגנובעלרעביא סנעמעוו ןוא ןרעטלע ערעייז ןופ גנורענירעד

 יד יװ טקנוּפ רענַאקירעמַא ןיוש ןענעז ייז .דנַאלרעטָאפ םעיינ ןטימ ןצנַאג ןיא

 -גָאט טנגעגַאב ןבָאה ייז סָאװ ,רעדנעלריא ,ןרַאגנוא ,ןקַאילָאּפ ,רענעילַאטיא

 .סַאג רעד ףיוא יצ רעצעלּפ-טרָאּפס יד ףיוא ,לוש ןיא ךעלגעט
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 טשינ ךיז ,ןשטייד ,רעדנעלריא ,רענעילַאטיא יד טָא ןבָאה ןגעווטסעדנופ

 טפָא ןגעלפ יז םגה ,ןרעטלע ערעייז ןופ דנַאל ןופ עקימַאטשּפָא יו טנכיײצַאב

 רענַאקירעמַא ןענעז ייז .סעיצידַארט עטלַא ערעייז ןטלַאהנָא ןוא ייז ןשיווצ ןבעל

 ןטנַארגימיא ןייק טשינ ןיוש ןיילַא רעבָא ,ןטנַארגימיא ןופ רעדניק

 ןבלעז םעד ףיוא ,ןדיי ייב ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא גנוניישרעד עבלעז יד

 סע .טריצילּפמָאק רעמ לסיב ַא ןעמעלבָארּפ ןימ רעד זיא ןדיי ייב רעבָא .ןפוא

 טסייה סָאװ; :עגַארפ יד ןלעטש וצ ךיז ביוחמ זיא דיי רעדעי ןעוו גָאט ַא טמוק

 -עביא עלַא רַאפ .רעכַאפנייא ןַא רעפטנע רעד זיא ןקיבױלג ַא רַאפ 77 דיי ַא ןייז

 ןרעפטנע וצ ךיז טימַאב רענייא רעדעי רעכלעוו ףיוא ,עגַארפ ַא סָאד זיא עקיר

 ןייק קידנעייז טשינ אפוג ןבעל ןייז ךרוד זַא ךעלגעמ ,ןבעל ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא

 .רעפטנע ןקיטליגדנע ןַא ןבעגעג טָאה רע זַא רעכיז לָאמ

 טקור ,רענַאקירעמַא ענעריובעג ,ןדיי רוד רעד .ןרַאנ טשינ ךיז רימָאל

 .עגַארפ עקיזָאד יד ןפוא ןרָאלק ַא ףיוא קרעוװ ערעייז ןיא סױרַא טשינ לָאמ ןייק

 ,קנַאדעג ןופ שימעג םענדָאמ ַא תמחמ סע ןעוט סָאװ ,אפוג קרעוו יד ןענעז סָאד

 -ָאמַא ןופ ןפירגַאב-רוטלוק ,סעיצידַארט עשידיי ןעמַאזצ ןזיוה סע ןכלעוו ןיא

 רעקיטייצטנייה ןופ ןעגנומערטש עקיטסיג עסיורג עלַא ןוא עּפָארייא רעקיל

 ןעמַאנסיױא עניילק טימ ,ןענָאק לָאז ןעמ זיא ךעלנײשרַאװ קינייו .עקירעמַא

 זיא ,תודהי ָאד טלעפ סע םגה .,ךָאד ןוא .עשידיי ןענַאמָאר עקיזָאד יד ןפורנָא

 -שידיי; ןופ םרָאפ עסיוועג ַא ןַארַאפ ןגעווטסעדנופ ןלַאפ טייהרעמ רעד ןיא

 .יממעמ רעבלַא סיוא ךיז טקירד סע יװ ,"טייקכעל

 זילַאנַא רעד .קיטײטַאב לָאמ וצ זיא "טייקכעלשידייי רעד ןופ ןלעפ סָאד

 יד ןעוועטנורגרעד וצ ןוא ןטכיײלַאב וצ ןביולרעד זנוא טעװ קרעוװ יד ןופ

 .ןעגנוניימ עטגָאזעגסױרַא טשרָאקַא

 ןרעהעג סָאװ ,סרעביירש עשידיי עכעלטע ןענעכערסיוא טשרעוצ רימָאל

 ןוא ריטַארעטיל רעקיטייצטנייה רענַאקירעמַא רעד ןיא עטמירַאב רעייז יד וצ

 עשיאעּפָארײא טעמכ עלַא ןיא טצעזעגרעביא ןרָאװעג ןענעז קרעװ סנעמעוו

 ,רעלימ רוטרַא ,רעליַאמ ןַאמרָאנ ,דומַאלַאמ דרַאנרעב ,וָאלעב לואש :ןכַארּפש

 ןַאמדירפ יעשזד סורב ןעמוקעגוצ ןענעז סנטצעל ;טָאר ּפיליפ ,רעגנילַאס .ד .י

 (|) .גרעבסניג ןעלַא רעטכיד רעד ,רעלעה ףסוי

 ַא יװ טנכײצַאב ןרעוװ טנָאקעג טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ רוד רעד ביוא

 יד ןפורוצנָא ךמס ַא רימ ןבָאה ,"רעלַאיצָאס; רעכיג רעדָא *רעשיטסילַאיצָאס;

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןעמּוװשעגסױרַא בור'ס ןענעז סָאװ ,סרעביירש

 ."עלעוטקעלעטניא, יו

 ןעגנודניברַאפ ערעייז ,קלָאפ-םַאטשּפָא רעייז ןופ רבע רעשירָאטסיה רעד

 ןוא עביל רעייז ,רבע ןקיזָאד םעד קנַאד ַא ,רוטלוק רעשיאעּפָארײא רעד טימ

 וצ קיאעפ סרעדנוזַאב טכַאמעג ייז טָאה ץלַא סָאד -- רוטלוק ראפ ײשּפָא

 .ןבעל ןלעוטקעלעטניא ןיא עלָאר ענעעזעגנָא ןַא ןליּפש

 ,תֹובָא ערעייז ןופ ןדייל עקירָאיטנזױט יד ןבָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ

 לרוג רעקידהמיא רעד ןוא ,םינמיס טַאהעג ךָאנ ךיז ףיוא ןבָאה ייז סָאװ ןופ

 ןעמעוו ןוא סיצַאנ יד ךרוד עטעדרָאמרעד ,רעדירב ערעייז ןופ ןענָאילימ ןופ

 וצ ףיוא טעטירָאטױא ןַא ןפַאשרַאפ ייז ,ןקידייטרַאפ טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז

 -ירעמַא יד סָאװ ,גנורַאפרעד רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןיז ןשיגַארט ןגעוו ןדער

 עשידיי יד ןענעז םורַא ױזַא .טריּפשעג ןבָאה ,רעקלעפ ערעדנַא ךיוא יװ ,רענַאק

 יד ןופ רעגָאזטרָאװ עטסקידנבעגסָאמ עמַאס יד וצ ןסקַאװעגסױא סרעביירש
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 ,דלוש :טפַאשלעזעג רענַאקירעמַא יד ןקיטפעשַאב סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עסיורג

 .ארומ ,ןדייל

 ןגעו קידנדער .דומַאלַאמ דרַאנרעב טגָאז -- ?ןדיי ןענעז ןשטנעמ עלַא;

 טָאה סָאװ ,עקירעמַא ץנַאג ןופ המיא יד טקירדעגסיוא ייז ןבָאה ,ןילַא ךיז

 קידהגרדהב ,טפַאשלעזעג רעכייר ַא ןופ הולש רעקיפיואנביוא רעד רעטנוא

 ,םזילָאהָאקלַא ,תעגושמ ,ןכערברַאפ ,דלַאװעג :ןגָאלּפ עכעלקערש טקעדטנַא

 .קיטָאקרַאנ

 טביירש (401160 14221מ) ןיזַאק דערפלַא רעקיטירק-רוטַארעטיל רעד
 :"רעביירש רענַאקירעמַא רענרעדָאמ ַא יו דיי רעד, :.ט .ד .א לקיטרַא ןַא ןיא

 רעביירש ןשידיי ַא רַאפ זיא גָאטליױװו ןקידנרוכישרַאפ ןופ דָאירעּפ ַא ןיא;

 טנָאקעג טָאה טפַאשלעזעג עקיזָאד יד סָאמ ַארַאס ןיא ןעז וצ ךעלריטַאנ ןעוועג

 ...ןוא קידלקַאװ ,םַאזיורג ,קידהוואג ןעוועג זיא יז יו ,ךעלכעלפרעביוא ןייז

 (2) .שימָאק

 ַא ןופ טייצ ַא ןיא :טקַאפ ןקיטכיוו ַא ןכיירטשרעטנוא רעבָא ףרַאד ןעמ

 טפַאשלעזעג רענַאקירעמַא רעד ראפ ןעוװעג טוג זיא טייקרעכיזמוא רעסיורג

 .איבנ ַא ןופ לָאמ וצ ןטנעצקַא טימ רעכערּפשריפ ןקיטליג ַא ןענופעג ןבָאה וצ

 סָאד ,אברדא) טועימ ַא וצ טרעהעג טָאה רע ביוא טכַאמעגסיא טשינ טָאה סע

 טפרַאדעג טָאה רע רעבָא ,(קיטָאזקע רַאפ סערעטניא םעד טקידירפַאב ךָאנ טָאה

 טפרַאדעג עקירעמַא טָאה רקיע רעד ;רענַאקירעמַא וצ עקירעמַא ןגעוו ןדער

 םענעגנּוװצעגפיוא ןַא ןיא ָאד טשינ טייג סע .ןענַאמָאר ענייז ןיא ןענעקרעד ךיז

 -ַאב ןבָאה ,ןעמָאנ ןשידיי ַא טסניימוצ ןבָאה ןדלעה סנעמעוו ,םירבחמ יד ;ללכ

 טימ ןדנובעג זיא סָאװ קיטַאמעלבָארּפ עצנַאג יד ןטימעגסיוא טשינ קיניזטסּוװ

 םעד ןלעפעג וצ ידכ ,סעיצידַארט ןופ סקעלּפמָאק ןוא עיגילער ַא יו טייקשידיי

 -עייז ןוא ןטסגנַא ענעגייא ערעייז ּפָא ןעלגיּפש ןענַאמָאר ערעייז .םוקילבוּפ ןטיירב

 עכלעוו ןיא ןשטנעמ :ןײלַא םירבחמ יד סָאװ סָאד ןענעז ןשזַאנָאסרעּפ ער

 "ירש רעד סיוא ךיז טקירד סע יוװ ,טייקשידיי ןופ םינמיס ןבילברַאפ ןענעז'ס

 ןגעװ ןבירשעג ךס ַא טָאה סָאװ (166506 1160160) רעלדיפ ילסעל רעב
 יד ןופ רשפא רעטסערג רעד ,וָאלעב לואש טָאה לשמל ױזַא .ןינע ןקיזָאד

 -נעצ יװ ןדיי ןענַאמָאר עטסעב ענייז ןיא טלייוועגסיוא ,סרעביירש עטנָאמרעד

 ,ןטלַאטשעג עלַארט

 ךרוד טפדורעג ,טרעטַאמעג ,טגָאיעג לאטנעוועל ַאזַא זיא "ןברק רעד; ןיא

 ןבעל ןייז ןכָארבעצ םיא טָאה יז זַא רָאפ ריא טפרַאװ סָאװ ,רענַאקירעמַא ןַא

 -עפיט יד רעבָא .עטכישעג עשיטימעסיטנַא ןַא יו סיוא סע טעז קיפיואנביוא

 -חרבמוא ,טײקנסױטשעגּפָא ,קערש ןענעז ןַאמָאר ָא-םעד ןופ ןעמעלבָארּפ ער

 סָאד ןטעברעביא ךיז ןופ טייקכעלגעמ יד ןוא ןשטנעמ ןופ ףמַאק רעקידתונמ

 ךיוא זיא סע רעבָא ,תאלוח עשידיי תמאב ַא זיא לאטנעוועל רעד ןופ ליפעגדלוש

 רעד ךָאנ ןופ רענַאקירעמַא יד רקיע רעד ןוא ןשטנעמ ערעדנַא דמערפ טשינ

 לאטנעוועל רעד ןופ טייקשידיי יד טײטשַאב טייז רעטייוצ רעד ןופ .המחלמ

 ,ליפעג ןקיזָאד ןיא זיולב שיטקַארּפ

 ןַאמדירפ יעשזד סורב טרירַאב ךיוא סנטצעל טָאה עמעט ענעגייא יד
 -ַאקירַאק ַא ףיוא טעמכ רָאנ ,"ןרעטש; ןייז ןיא (12ע6 189 1י160ת84)

 רעבָא ,ןַארַאפ טשינ יו טעמכ ןפדור סָאד זיא ןתמא רעד ןיא לייוו ,ןפוא ןלַארוט

 ַא ןוא ןגָאמ ןפיוא ריוושעג ַא טמוקַאב רע זַא סָאמ ַאזַא ןיא סע טליפ ןרעטש

 טמוק סָאװ ,ןײזטסּוװַאב ןשידיי ןּפַאנק ץנַאג ַא רימ ןבָאה ָאד .עיסערּפעד-ןוװרענ
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 .רעטַאיכיסּפ ַא ךיז טמענרַאפ'ס רעכלעוו טימ ,קנערק ַא ןיא קורדסיוא םֹוצ

 דלעה רעד זיא רע ,עיטסַאניד רעד ןופ רעטסגניי רעד זיא יָאנטרָאּפ

 רעד .1969 ןיא ןענישרעד (10110 8048) טָאר פיליפ ןופ ךוב ןטצעל ןופ
 טקערטשעגסיוא טגיל יָאנטרָאּפ ,רעקיטילַאנַא-ָאכיסּפ ַא ייב ּפָא ךיז טליּפש ןַאמָאר

 ןגעוו ,ןבעל-סטכעלשעג ןייז ןגעוו טלייצרעד רע ...טדער ןוא עּפָאס רעד ףיוא

 עקידשטשוטמ ןיא טליהעגנייא ױזַא זיא ץלַא ,עמַאמ-עטַאט ןגעוו ,טייהדניק ןייז

 סָאד, .טשינ טייטשרַאפ ןײלַא רע סָאװ ,טייקשידיי ןייז רעביא ןעגנוטכַארטַאב

 ךרוד סע ךַאמ ךיא ןוא ,ךיז רע טגָאלקַאב ,ןבעל קיצנייא ןיימ ,ןבעל ןיימ זיא

 ,טקַאפ ןטושּפ ןיא טײטשַאב ןעמעלַא םעד ןופ עינָאריא יד ..."ץיוו ןשידיי ַא יו

 יד ןופ סעיצידַארט צלַא טעמכ רעדָא ןצנַאג ןיא ןדניוושרַאפ סע תעב סָאװ

 ןעמ ןכלעוו ןופ ,דיי ַא זיא'מ זַא ןייזטסּוװַאב רעד רעביא ךָאנ טביילב ,תובא

 .ןרעו רוטּפ טשינ ןָאק

 -ןָא ןופ םולח ןייז טריזילַאער טָאה רע יו םעד ךָאנ ,ןײלַא טָאר ּפיליפ

 ןעמונעגפיוא טכעלש רעייז בגא --- שזַאנָאסרעּפ ןשידיי ןייק ןָא ןַאמָאר ַא ןביירש

 -יטנַא ןשידיי םעד .ןעיָאנטרָאּפ טכַארטעגוצ טָאה -- (3) קיטירק רעד ךרוד

 ךָאנ .ןוָאלעב לואש ייב טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה גנוניישרעד עכעלנע ןַא .דלעה

 שטרַאמ ישזדָא ןופ טלַאטשעג עקידנצייר יד ןפַאשַאב טָאה רע יװ םעד

 ַא ןפַאש וצ ןזיװַאב טָאה סָאװ ,ָאגַאקיש ןופ דיי ַא ,(4 (40816 212ז08)
 -סיזקע רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןשיגַארט ןוא ןשימָאק ןשיוװצ עינָאמרַאה עטסכעה

 -נַאװַא ,רענָאילימ ַא ,(5) ןענָאסרעדנעה טרעדלישעג ווָאלעב לואש טָאה ,ץנעט

 ןַאמָאר ַא סייווגנימעה ןופ ּפיט ַא ,רעגעי-ןבייל ,טסירוט

 ,"גָאצרעה , ןכעלסעגרַאפמוא םעד ווָאלעב טכעלטנפערַאפ רעטעּפש רָאי ףניפ

 ןופ ןסעזַאב זיא סָאװ ,לעוטקעלעטניא ,טעטיסרעווינוא ןופ רָאסעּפָארּפ םעד

 ךרוד ןוא ןבעל ןכרוד טגיזַאב ,ןגָארטעצ ,קידנדייל ,זעוורענ ,ךַאװש .,ןעיידיא

 .ביל ןבָאה רימ ןעמעוװ רעבָא ןפמעק וצ קיאעפמוא ,רקיע רעד ןוא ,עביל ַא

 גנוגיינ ןייז ,ןטײקכַאװש ענייז קנַאד ַא סעקוועשטיּפ עלַא טימ דיי ַא ,גָאצרעה

 -רעווינוא יד רע טכיירגרעד ,ןבעל ןקיטסייג ןרַאפ גנורעדנּוװַאב ןייז ,ןדייל וצ

 רעשיגָאלָאנכעט רעד ןופ קילבנָא ןיא ןלעוטקעלעטניא ןַא ןופ עיסנעמיד עלעס

 .טפַאשלעזעג

 ַא זיא ,'ןבעל עיינ סָאד, סדומַאלַאמ דרַאנרעב ןופ דלעה רעד ,ןיוועל

 -ָארּפ -טעטיסרעווינוא ןַא ,גָאצרעה יו טקנוּפ ןגָאצרעה ןופ רעדורב-גניליווצ

 עלַא ללכב יו רע טמַאטש .גנּוװש ןלעוטקעלעטניא ןרענעלק ַא ןופ ,רָאסעפ

 -רעד ,וויסַאּפ ,שיטעטַאּפ ךיוא זיא ןוא םייה רעמערָא ןַא ןופ ,ןדלעה סדומַאלַאמ

 סָאד ,גנורַאפרעד ןייז .גָאצרעה יו טײקכַאװש רענעגייא ןוא ןבעל ןכרוד ןגָאלש

 ןופ תוטשּפ יד ןוא טפול רעיירפ ףיוא טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןפילטנַא

 ,גנוניישרעד רענַאקירעמַא עטנַאקַאב טוג ַא זיא טָאטש-ץניװָארּפ רעניילק ַא

 סָאד אקווד יו ןפילטנַא וצ טייהניוועג רעמ טָאד קלָאפ ַא רַאפ סָאװ רעבָא

 טימ הענכה יד ,"טנוזעג ייז/ םעיינ ַא ןופ ליפעגרָאפ סָאד ?קלָאפ עשידיי

 רעקידנריר ַא טימ רעביא ןיוועל טבעל ,ןײרַא געוו ןיא ךיז טזָאל ןעמ רעכלעוו

 תמחמ רָאנ דיי ַא זיא ןיוועל זַא ןגָאז ךיז טזָאל לָאמַא רעדיוו ןוא .טייקידתמא

 יד זיא'ס ,(טייקשידיי ןייז ןגעו טשינ רָאג טגָאז ןעמָאנ םעד ץוה ַא) ןדייל ןייז

 םעד ךרוד ןוא תובא ענייז ןופ רבע ןטימ םיא טדניברַאפ סָאװ ,תוכימס עקיצנייא

 ןַא ןוא עמעט רענַאקירעמַא ןַא טייצ רעבלעז רעד ןיא סיוא ךיוא רע טקירד
 .עכעלשטנעמ ןײמעגלַא
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 ,עיצַארענעג רעקיזָאד רעד ןופ ךוב ןייא רָאנ ,ךיז טכַאד ,ןַארַאפ זיא'ס
 ןופ (6) "תרשמ רעד; :ןַאמָאר ןשידיי ַא יװ ןטכַארטַאב ןענָאק לָאז ןעמ סָאװ
 ;ןַאמערָא ןַא דיי ַא זיא רעבָאב סיררָאמ רעמערקיזייּפש רעד .דומַאלַאמ דרַאנרעב

 ,ןדייל וצ ןריובעג יו ,עביל טימ לופ שטנעמ ַא זיא ,סעיצידַארט יד ּפָא טיה רע
 ,רענעילַאטיא רעגנוי ַא ,תרשמ ןייז .טייקינעטרעטנוא טימ ףיא טמענ רע סָאװ

 וצ גנוגיינ רעכעלריטַאנ ַא בילוצ םיא טעבנגַאב ןַאמָאר ןופ בייהנָא ןיא סָאװ

 םעד דצמ ןייז בירקמ ךיז ןופ ליּפשייב ןקידנקעטשנָא ןבילוצ ךיוא ןוא ןדייל

 סָאד ןייז וצ ךישממ ידכ טוט ןייז ךָאנ טרָא ןייז טמענרַאפ ,רעמערק ןעמערָא

 ןסיוװעג ַא ןיא ןוא .רעבַאב סיררָאמ ןופ לרוג רעד ןעװעג זיא סָאװ ןבעלטיונ

 קנַארפ טייג ,לרוג ןטלייוועגסיוא קיליוויירפ םעד ןייז וצ םייקמ תומלשב ידכ ,גָאט

 ,דיי רעתמא ןַא ןרעוװ וצ חסּפ ךָאנ ידכ ,ןשידיי ךיז טזָאל ןוא לָאטיּפש ןיא עניּפלא

 סָאד ,טייקדלימ יד ,ןדייל רעייז ,ןּפיט עשידיי עקיזָאד יד ןופ ןושל סָאד

 ,עּפָארײא-לַארטנעצ ןופ סָאטעג יד ןיא לַאװק ןטלַא ןופ ןעמָארטש ,ליפעגדלוש

 יז ,ךָאנ ייז טנעקרעד ןעמ ,ןדיי עקיזָאד יד .תובא יד ןופ רבע ןשיגַארט ןופ

 ןלױּפ ןיא ןריובעג ןענעז סָאװ ,תובא עשירַארעטיל ערעייז זנוא ןענָאמרעד

 ןופ ּפָא טכליה ,לעבַאב ,ליװגנַאז ,םכילע-םולש ןופ םיטש יד .דנַאלסור ןיא ןוא

 עשידיי טימ טריצַאב טפָא זיא ךַארּפש יד .ןענַאמָאר עטנָאמרעד יד ןופ ןטייז יד

 ןושל ַא ןופ גנודנעו ַא ןקרעמ ךיז טזָאל ןצַאז עשילגנע יד ןיא ,ןקורדסיוא

 טנכיײצַאב טרעוו סָאװ ,טסייג ןימ רעסיוועג ַא :סרעטָאפ יד ןופ דנַאל טייוו ַא ןופ

 רעד ןיא רעטרעדנוהרָאי ןופ ךשמב טפערט ןעמ סָאװ ןוא רָאמוה רעשידיי יו

 ץלַא סָאד -- ערעטיב ַא לָאמ וצ ,עדלימ ַא לָאמ וצ עינָאריא ןַא ; גנוטײרּפשעצ

 .רעביירש ןשידיי םעד זנוא רַאפ טקעלּפטנַא

 :רעגנילאס .ד .י ןופ ,המחלמ רעד ךָאנ ןופ ןַאמָאר ןטסכיירגלָאפרעד ןיא

 ןכעלטנגוי םעד ,דלעה ןופ גָאלָאנָאט רעד זיא ,/) "עקטסאפ-רעצרעה יד;

 ,טנגוי רענַאקירעמַא ןופ טָאגּפָא ןַא (110106מ 608011610) דליפָאק ןעדלָאה
 רעבָא זיא סָאד .עינָאריא-טסבלעז רעשידיי שיפיצעּפס ָא-רעד טימ טבעוועגכרוד

 רעד ןיא .דיי ַא זיא רבחמ רעד זַא ןטכַארט טזָאל סָאװ זייװַאב רעקיצנייא רעד

 רעדניק יד ,ןדלעה עקידרעטעּפש ענייז יו ,דיי רעבלַאה ַא רעגנילאס זיא ןתמא

 .(8) סַאלג החּפשמ רעד ןופ

 ןַא ןוא רעטָאפ ןשידיי ַא ןופ ענעריובעג ,ןשטנעמ עגנוי עקיזָאד יד ייב

 סָאװ ,ךירטש-רעטקַארַאכ ןייא וליפַא טשינ רימ ןעניפעג ,רעטומ רעשידנעלריא

 -יפב ןיא ךיז ןעניפעג ןסערעטניא ערעייז ןוא םַאטשּפָא ןשידיי רעייז ףיוא טזייוו

 -טלעוו רעייז ןופ ןטנעמעלע יד .סעיצידַארט עשידיי יד טימ הריתס רעשור

 סָאװ ,םזיאַאדוב -ןעז ןופ טברַאפַאב קרַאטש ,םזיציטסימ ןימ ַא ןדליב םענַאב

 טרָאּפ סָאװ טייקנייר וצ גנובערטש ַא ,עקירעמַא ןיא עדָאמ רעד ןיא קרַאטש זיא

 טקנוּפכיוה ןייז טניפעג סָאװ ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ גנוניינרַאפ ַא טימ ךיז

 ןוא טּפַאשנסיו וצ לוטיב ןפיט ַא ןיא יו סַאלג רומיעס ןופ דרָאמטסבלעז ןיא

 -נעעג לסיב ַא ןיא "רעשיפיה, רעד וצ עטנעָאנ ַא ,עיפָאזָאליפ יד טָא .רוטלוק

 וצ ךיוא ןוא ןקידנרעבױצַאב טסניימ וצ םייב ךיז טניפעג ,םערָאפ רעטרעד

 רעליַאמ ןַאמרָאנ ייב :רוד ןטמירַאב םעד ןופ רעביירש ןקידנגערפיוא טסניימ
 .(16סצנמגגמ 212116ז)

 -נָאלּפ ןעמעלבָארּפ םעד ןופ גנַאגסיױא ןַא ןופ שינעכוז ?ןשיטסימ, םעד וצ

 רעליַאמ ךָאנ טגילרעד ,סױרַא טקור ןבעל עכעלגערטרעדמוא סָאד סָאװ ,רעט

 -ערטש עקידתונשקע ,דלַאװעג :עקירעמַא רענרעדָאמ רעד ןופ ןתעגושמ ערעדנַא
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 ןכעלשטנעמ ןופ טייקלופ יד זַא ןזייװַאב לָאז סָאװ ,סונעג ןכעלטכעלשעג וצ גנוב

 רענַאקירעמַא ןַא; ןופ דלעה רעד (1:01808)  ,קַאיָאר .טכיירגרעד זיא ןבעל
 םעד טריקסַאמרַאפ ,בייוו ןייז טגראוורעד רע .דיי רעבלַאה ַא זיא (9) ?םולח

 עכעלטכעלשעג ענייז .ףָארטש ַא סיוא טדיימ ןוא דרָאמטסבלעז ַא יװ דרָאמ

 טלדנַאורַאפ שיטקַאפ ,םישעמ-דלַאװעג ענייז טימ ןדנוברַאפ גנע ןענעז םישעמ

 ,ףמַאק ןקידתונמחרבמוא ןימ ַא ןיא דלעה סרעליַאמ ייב טקַא רעשיזיפ ַא ךיז

 (ןבױא עז) רעלדיפ ילסעל טיול .טייקכעלטרעצ עדעי ןשָאלעגסיוא זיא'ס ּוװ

 ענייז סיוא ןקירד ייז ,"םיוג עשיטימ, סרעליַאמ ןשזַאנָאסרעּפ לייט ַא ןענעז

 ,דלעה רעד זיא גנולייצרעד רעקידרעירפ ַא ןיא תעב רעבָא .ןרעגַאב עפיט

 ןפורעג ךיז טָאה ןוא רעדנעלריא ןַא ןעוועג ,ךיא ןייז טרעּפרעקרַאפ טָאה סָאװ

 עשידנעלריא ןייז רָאלק טוייװַאב סָאװ (0) 5880880655/) .יססענגָאשיִא
 ."יוג רעשיטימ, רעד ,קַאיָאר ,דיי רעבלַאה ַא ןַאמָאר םעד ןיא זיא ,טייקירעהעגוצ

 עקירעמַא רעקיטנייה ןופ ןעמעלבָארּפ קינייו ץנַאג זַא ןעזעג ןבָאה רימ

 ןזיװַאב ךיוא ןבָאה רימ .םירבחמ עשידיי יד ךרוד טרירַאב טשינ- ןבילבעג ןענעז

 ףיוא רעסיוא ,עשידיי שיפיצעּפס ןעוועג טשינ ןענעז סעמעט עטרירַאב יד זַא

 יד זיא סָאװ טפַאשנגייא-םענפיוא ןַא ,טייקכעלדניפמע יד ּפָא ןעלגיּפש ייז לפיוו

 -עמַא רעד ןופ לייט ַא ביוא .גנורַאפרעד-סנבעל רעשידיי ןופ טייקכעלמיטנגייא

 -סוטסירכ עשיטסימ סרעגנילאס ןיא טציא ךיז טנעקרעד טנגוי רענַאקיר

 ןוא םזילַאוסקעס ןיא סיוא ךיז טבעל סָאװ רכז-רעּפוס סרעליַאמ ןיא ןוא סרעכוז

 -שידיי ןופ ןמיס ןייק טשינ ןדיי-בלַאה יד ןופ דליב סָאד טגָאמרַאפ ,דרָאמ

 ןופ ןשזַאנָאסרעּפ יד טכַאמעג ביל ןוא טרעטנענרעד ױזַא זנוא טָאה סָאװ ,טייק

 רעזעוװרענ וצ ךיז טצענערגַאב טייקשידיי סיָאנטרָאּפ .דומַאלַאמ ןוא וָאלעב

 ןעלַא רעטכיד רעגנוי רעד ;דלַאװעג םעד בל ַא טגניז קַאיָאר ; טיײקנסעזַאב

 םעד טביול סָאװ איבנ ַא רעבָא ,"איבנ, ַא ןופ עלָאר ַא ךָאנ טליּפש גרעבסניג

 עשידיי יד ןענעז רָאי קיסיירד ןופ ךשמב .קיטָאקרַאנ ןוא םזילַאוסקעסָאמָאה

 זיא סָאװ ןסיוועג ַא ,עקירעמַא ןופ ןסיוועג עקידעבעל סָאד ןעוועג סרעביירש

 ,ליפעגדלוש ַא ןעוועג לכ-םדוק

 -סױרַא עטסקיסַאּפ יד ןענעז סָאטעג עקיטסייג ןופ ןעמוק סָאװ םיטועימ יד

 ןובשח ַא ןבעגוצּפָא ךיז ידכ ךיז טקיטיינ דנַאל ַא סָאװ ןוא ןתמא יד ןגיילוצ

 ,שפנה

 יד טליּפשעג עלָאר עקיזָאד יד ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ

 םענרעדָאמ םוצ ןסַאּפוצוצ ךיז עיצַאנגיזער רענעגייא ןופ תונברק ,ןטַאטש-םורד

 ָא-יד סיוא ייז ןריפ טציא זיב ןוא ןדיי יד ןעמונעגרעביא ןבָאה לקאפ םעד .ןבעל

 ַא טימ טסעמרַאפ ַא ןיא טציא טייטש עקירעמַא עקיטנייה סָאד רעבָא .עלָאר

 יד :ָאטעג ַא ןיז טבעל סָאװ טועימ ַא לָאמַא רעדיוו זיא'ס .טסנעּפשעג יינ

 רעווש זיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא רעקידלושַאב יד טציא ייז ןענעז סָאד .עצרַאװש

 עדייב :רענַאקירעמַא ןופ דיי םעד קנַאב-גנוקידלושַאב רעד ףיוא ןדיישרעטנוא וצ

 ,םינּפ סייוו ַא ןבָאה

 :ןעגנוקרעמַאב

 סָאװ ,ןרעדנּױװ ךיז ןלעװ עכנַאמ .עלופ ןיק טשינ זיא המישר עקיזָאד יד (ו)

 -ַאזקע, ןופ רבחמ ,םירוא ןָאעל ןופ ןַאמָאר רעד ָאד טשינ ךיז טניפעג סע

 -ַָאב זיא לקניווקוק רעזנא -(01?1ומ פ5תםסש) ןָאזש ןיווריא רעדָא ,"סוד
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 -עמַא ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז סָאװ םירבחמ ןופ לַאװסױא ןיא ןענַאטש

 ןַארַאפ ךָאנ זיא םירבחמ יד רעסיױא .בעל ןלעוטקעלעטניא רענַאקיר

 עזשידיי יװ ןרעװ טכַארטַאב תמאב ןענָאק קרעוװ סנעמעװ ,ערעדנַא ײד ַא

 "ז ופ רעטסטמוראב העד קא שי ףױא בורל רוב רש יח .הסטאושטש

 העקיזנהיר סנעמשװ .,קַאפַאֿפ שיח רעדָא .השגניסיוששאפ ןקחש ןוא

 רעשידיי ַא ןיא תורוד ןופ טקילפנָאק ןגעװו ,"?רעטליױורעדסױא רעד; ןַאמָאר

 יד .שיזהצנאהפ ףױא ןענישהעװ ז"א .טק-העמא ןיא ןקפיפש השזעללעה

 ךנאה ןפױא םָאמ העשי-השג א יא רשפא ךאו ןעפיפעג םהשש רש עקיזאז

 ןבעל ןשירַארעטיל רענַאקירעמַא ןופ

 ךימס שססנמעמסמ?הזש 1862606/, 1אס6ש-צ+ סזא 1966 (2)

)3( 

 ,לַאנרושז ןשידיי ןקיזָאד ןופ ץנעטסיזקע ןופ רָאי ןט-10 םוצ ךַאנַאמלַא ןַא
 .ָאווינ ןכױה ַא רעייז ףױא ,עקירעמַא ןיא עטסעב יד ןופ םענייא
 עטזערע ןייז ךיוא .7 41418862 ססט;ע7 ט ד א ןעיזיוצנַארפ ףיוא

 -נַארפ ןיא ןענישרעד ןזיא46006 סעס) 60!טזמסט57 ;תַלמַאז-ןלעווַאנ
 .גנוצעזרעביא רעשיזיוצ

 41,608 .גטסם?פט/68 6 2916 218/6מע 1959 (4)

 4146 22186ט3/ 06 ק1טנסע, 1961 (5)

 4146 ססעמתננפע , 1960 (6)

 41 211/80-006טע8ע 1953; (1)

 41גט16 06 ק0686ע 1957 קעטָאילביב רעד ןיא ןוא
 (ןיזגממש 64 206ץע 1962 (8)

 (0מ 1606 210611621מע, 1967 (9)

 טימ ןרָאװעג ןריובעג ,ַארָאטפ תידוהי

 ןענַאװנופ ,ןרַאגנוא ןיא קירוצ רָאי 38

 יד ןופ טַאטלוזער ןיא טרירגימע טָאה יז
 יד טקידנערַאפ .1956 ןיא ןשינעעשעג
 עד סנַאסיל , ַא טימ 1962 ןיא ענַאברָאס
 .1965 ןיא ,לטיט-רָאטקַאד ַא ןוא "רטעל
 רעד ףיוא ןעוועג זיא עזעטיטַארָאטקַָאד יד
 שטנעמ רעד .,לעבַאב קַאזיא, : עמעט
 1967 ןיא טכעלטנפערַאפ ,"קרעוו ןייז ןוא
 ןרָא יד ןיא .גַאלרַאפ-קיזקנילק ןיא
 -ינוא ןיא רַאסעּפַארּפ -- 1967--15
 1968 טניז ,ןָאטגנישַאװו ןופ טעטיסרעוו
 -ַאּפ טעטיסרעוינוא ןפיוא ןיטנעטסיסַא --
 .8 זיר

 עשירַארעטיל - ךעלטפַאשנסיװ עריא
 םעד רקיע רעד עגונ ןענעז ןעגנושרַאפ
 רוטַארעטיל רעד ןיא טנעמעלע ןשידיי
 ןגעוו ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ)
 -סַאּפ , : טעברַא ערעסערג ,לעבַאב קַאזיא
 רַָאג ןוא ("םזיַאדוי רעד ןוא קַאנרעט
 רעסיוא .רָאמוה ןשידיי םעד סרעדנוזַאב
 ףיוא ןטעברַא עכעלטנפערַאפ ןיוש יד
 עיגָאלָאטנַא ןַא וצ יז טיירג טיבעג םעד
 טרעוו עמעט איד .רָאמוה ןשידיי ןופ
 סעיצקעל עריא ןיא טרירַאב לָאמטפָא
 .(ןעסנעוו) 8 זירַאּפ טעטיסרעווינוא ןפיוא



 רעלדנעהנרָאק לאקזחי

 ןטַאנעצעמ ןוא רעלטסניק עשידיי
 -עלּפ ,ןסַאג עריא ןריצַאב סָאװ ,ןטנעמונָאמ-טסנוק ןיא ךייר זיא זירַאּפ

 -נָא ןבָאה סָאװ ,ןעייזומ ןיא ךייר רָאג זיב ךיוא זיא טָאטש יד .ןקרַאּפ ןוא רעצ

 .תורצוא עלַאסָאלָאק ךיז ןיא טלמַאזעג

 ןיא קלח ןטמיטשַאב ַא ןבָאה ,ןדיי ,רימ זַא ,ןלייצרעד וצ יאדכ זיא

 ףיוא ,רענעלק ליײטנָא רעזנוא זיא טיבעג ןייא ףיוא .תורצוא ָא-יד ןעלמַאזנָא

 .סיורג רָאג וליפַא רעדָא רעסערג ןטייווצ ַא

 ןשידיי ןגעו ןרעוו טלייצרעד ,לָאמ ןטשרע םוצ רשפא ,ָאד עשזילָאז

 רעד רעביא ט'מש סָאװ ,רעטנעצ-רוטלוק ןסיורג םעד ןלעטשפיוא ןיא לײטנָא

 ."טכיל ןופ טָאטש, יד סלַא טלעוו

 ,עששעוועזערַא'ל עד רַאוקס ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,לדנטרעג םעניילק ןיא

 ןשיטָאג םענייש ַא רימ ןעעז ,םַאד רטָאנ עלַארדעטַאק יד םורַא טלגניר סָאװ

 רָאי 111 טימ רעבָא .1842 רָאי םעד טניז ָאד ךיז טניפעג עכלעוו ,ןַאטנָאפ

 -ןייטש יירד טימ ןרָאװעג טריצַאב -- 1954 רָאי ןיא ,ןַאטנָאפ רעד זיא רעטעּפש

 וטערק רָאטּפלוקס ןשידיי ןופ קרעוו ַא ,םיכאלמ ןופ ןרוגיפ

 -ברעמ ןופ ןגיטש עלַאטנעמונָאמ יד ייב ,לזדניא עטיס ןבלעז םעד ףיוא

 ןעעז ,עלרַאה יר רעד ןיא ןיוש ךיז טניפעג סָאװ ,ץַאלַאּפ-ץיטסוי ןופ דַאסַאפ

 ןשידיי ןופ גנופַאש ַא ,ןביײל עסיורג עקידנגיל ייווצ ןופ ןרוטּפלוקס יד רימ

 .רעהנָאב רָאדיזיא רָאטּפלוקס

 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןופ טמַאטש רָאטּפלוקס רעקיזָאד רעד

 רעד ,עילימַאפ רעד ןופ שאר רעד :ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ,רעלטסניק ףניפ

 ייוצ ענייז ,(1849 רָאי ןיא ןברָאטשעג) ָאדרָאב ןופ ,רעהנָאב דנָאמייר רָאטּפלוקס

 רעד ןופ ןעמָאנרעלטסניק רעטסטמירַאב עמַאס רעד .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז

 ַא ,(1899 - 1822) רעהנָאב ַאזָאר ןירעלָאמ יד ,רעטכָאט יד ןעוועג זיא החּפשמ

 .ןבייל ייוצ עטנָאמרעד יד ןופ רָאטּפלוקס ןופ רעטסעווש

 זיא סָאװ ,רוטּפלוקס ענייש ןטלעז ַא רימ ןעניפעג קרַאּפ רעגרובמעסקול ןיא

 קירטסַא הירכז רָאטּפלוקס ןופ ,"רעפיקרַאפ-ןקסַאמ רעד, .נ .א טנַאקַאב

(1835 - 1907), 

 ךיירקנַארפ ןיא ןעייזומ ייר ַא ןיא ךיז ןעניפעג רעלטסניק םעד ןופ קרעװ יד

 ןגעװ) .רעטכיד ַא ןעוװעג ךיוא ,רָאטּפלוקס ַא ץוח ַא זיא רע .דנַאלסיױא ןיא ןוא

 ,"זירַאּפ ןיא ןדיי ךוב םעניא ןענָאמרעד וצ סיוא רימ טמוק קירטסַא הירכז

 -רטָאנ עלַארדעטַאק רעזירַאּפ רעד ןופ ןטנעמונָאמ עשידיי יד , לטיּפַאק ןיא

 ,(?םַאד

 -טיי רעטטאפ ןופ ןינב רעד ךיז טניפעג 25 .ג ןר ריד יד יר רעד ןיא

 -עג םענופ טנעמונָאמ ןקיטכערּפ םעד רימ ןעעז ,דַאסַאפ םייב ,ָאד .טוטיט

 ןופ טסויב רעד .ןָאזנָארַא םוחנ רעלטסניק ןכרוד ןפַאשעג זיא סָאװ ,ןטנרעל
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 ַא זיא'ס :םשור ןסיורג ַא טכַאמ ,לקָאס ַא ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,ןרעטסַאּפ

 .ןסײרוצּפָא טכייל טשינ ןגיוא יד זיא סע ןכלעוו ןופ ,קרעוװ

 ןוא ןדנעזייר ןופ רבק ןפיוא ,סַאנרַאּפנָאמ םלוע-תיב ןפיוא רימ ןעעז ױזַא

 רעלטסניק ןופ ןפַאשעג ךיוא ,ןָאילַאדעמ ַא סנייז ,רעגניב יאול רָאטַארָאלּפסקע

 .ןָאזנָארַא םוחנ

 גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןיא ,(זירַאּפ רעטניה) עינַאב ןיא םלוע-תיב ןפיוא

 ןָאאמעס רעביירש ןשיסור-שידיי ןופ רבק ןפיוא רימ ןעעז (עיזיוויד עט-23)

 ,רעביירש ןופ טערטרָאּפ ןטימ ףעילערַאב םענייש ןטלעז ַא ,שטיוועקשוי (ןועמש)

 ַא טימ טרירָאקעד ךיוא טָאה סָאװ ,ןָאזנָארַא םוחנ ןבלעז םעד ךרוד טצינשעג

 ןפיוא ךיז טניפעג רעכלעוו ,סיברַאב ירנַא רעביירש ןופ רבק םעד ןָאילַאדעמ

 .(עיזיוויד עט-97) זעשיַאל-רעּפ םלוע-תיב

 יד רימ ןעעז (עיזיויד רעט:89 רעד ןיא) םלוע-תיב ןבלעז םעד ףיוא

 רעלטסניק ןשילגנע-שידיי ןסיורג ןכרוד טריפעגסיוא ,רוטּפלוקס עקידריווקרעמ

 ןענָאמרעד .דליײַאוא רַאקסָא רעטכיד ןופ רבק םעד טריצַאב סָאװ ,ןײטשּפע בקעי

 -מעסקול ןטנָאמרעד רעירפ ןיוש ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רוטּפלוקס ַא ךָאנ רימ ןלעוו

 רענעזדנָארב רעד זיא סָאד .(סיסידעמ יר רעד ןופ טייז רעד ייב) קרַאּפ רעגרוב

 םעד טעמדיוועג ,1956 רָאי ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ָאד זיא סָאװ ,טנעמונָאמ

 -ונָאמ םעד ןפַאשעג :רעלדנעטשרעדיװ-ןטנעדוטס ענעלַאפעג יד ןופ קנעדנָא

 .דיי רעטדמשעג ַא ,ןיקטַאװ רָאטּפלוקס רעד טָאה טנעמ

 רָאטּפלוװקס רעד זיא סָאד :ןענָאמרעד ָאד רימ ןליו רעלטסניק ןייא ךָאנ

 -כערּפ ַא טימ ןעּפָאש קירעדערפ ןופ רבק םעד טריצַאב טָאה סָאװ ,עשזנַאזעלק

 ַא טימ ךיוא ןוא ,עזומ עקידנרעיורט ַא רָאפ טלעטש רעכלעוו ,טנעמונָאמ ןקיט

 רעד לייו רַאפרעד סע זיא ,סע ןעוט רימ ביוא .רָאטיזָאּפמָאק ןופ ןָאילַאדעמ

 עשזנַאזעלק טסיטּפַאבךןַאשז :רָאג זיב זנוא טריגירטניא רָאטּפלוקס ןופ ןעמָאנ

 םעדייא ןַא רע זיא ןעוועג .ןָאסנַאזעב טָאטש רעד ןיא 1844 רָאי ןיא ןריובעג זיא

 ןענעּפָאש טימ טעדניײירפַאב טנעָאנ ןעוועג אליממ ןיוש ןוא דנַאז שזרָאשז ןופ

 (01681096) עשזנַאשזעלק רָאטּפלוקס ןופ ןעמָאנ םעד ןרינימַאזקע רימ זַא רעבָא
 רעשידיי ַא ,רעגניזעלש ןסייהעג רע טָאה שיטקַאפ זַא רעשמ ךיז רימ ןענעז

 .ןעמָאנ

 -ָאקעד ןבָאה סָאװ ,רעלָאמ עשידיי ןופ ןעמענ עקינייא ךָאנ ןענעז טָא ןוא

 טָאה סָאװ ,לַאגַאש קרַאמ :םינינב רעזירַאּפ עכעלטנפע ,עקיגנַארטשרע טריר

 רעזירַאּפ רעסיורג רעד ןופ (טיפוס) ןקלַאב ןרַאפ ײרעלָאמ עטמירַאב יד ןּפַאשעג

 -גוװַאב ןוא ןעזעג טרעוו סָאװ ,קרעוו ַא זיא'ס .עינרַאג עלַאּפ .ג .א םעד ,ערעּפָא

 ןוא ךיירקנַארּפ ןופ רעכוזַאב-רעטַאעט רעטנזױט ךרוד טנוװֶָא ןדעי טרעד

 .טלעוו רעד רָאג ןופ

 רעלָאמ ןשידיי ןופ טנוויל ןסיורג ַא רימ ןעעז ןָאעטנַאּפ ןופ ןינב ןיא

 קרעוו ַא ,"םיור ןיא ןַאמעלרַאש ןופ גנוניורק} רעד טעמדיוװעג ,יוועל ירנַאה

 .חוכ ןשירעלטסניק ןסיורג ַא טימ טמעטָא סָאװ

 רבחמ ַא זיא רע .(1904 - 1829) יסנַאנ טָאטש רעד ןופ טמַאטש יוועל ירנַאה

 ַא ןופ ךיוא ןוא "ןושמש, ,"לּפע ןטימ הוח, יװ ,ןטעשזויס-לביב ייר  ַא ןופ

 רָאי ןיא ."םילשורי ןופ ןברוח ןפיוא ןענייו רעערבעה ענעגנַאפעג יד, טנווייל

 ,גנולעטשסיוא רעד ףיוא לַאדעמ םענעדלָאג ַא ןעמוקַאב יוועל ירנַאה טָאה 0

 ןסיורג םעד טרירָאקעד ךיוא טָאה יוועל ."טסנוק רעשיזיוצנַארפ, רעד טעמדיוועג

 -טַאר-טָאטש ליוו עד לעטָאה רעזירַאּפ ןופ טעפ עד לַאס .ג .א יד ,לַאז-סגנורעייפ
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 .?טכַאנ ןוא גָאט ןופ ןהעש יד; .נ .א קרעוו שילָאבמיס קיטכערּפ ַא טימ ,ןינב

 -טסניק ןופ טנווייל ַא לו עד לעטָאה ןקיבלעז ןיא ךיז טניפעג רָאי עקינייא טניז

 .(ירַאּפ ַא שזַאמָאה) זירַאּפ טָאטש רעד טעמדיוועג ,ןעב רעל

 רענעלּפ יד טיול ןרָאװעג טיובעג ןענעז סָאװ םינינב זירַאּפ ןיא ךיוא ןַארַאפ

 ,עגָאגַאניס-דלישטָאר .ג .א רעד ןופ ןינב רעד זיא סָאד .ןטקעטיכרַא עשידיי ןופ

 .(1895--1834) ףרָאדלַא דערפלַא טקעטיכרַא ןופ ,רַאוטקיװ ַאל עד יר רעד ףיוא

 סָאד) רעיט עד לעטָאה םעד טיובעגרעביא ךיוא טָאה טקעטיכרַא רעבלעז רעד

 1871 רָאי ןיא ןבָאה ןרַאנומָאק רעזירַאּפ יד ןכלעוו ,(רעיט רעימערּפ ןופ זיוה

 רעד ןיא ןצַאלַאּפ ייר ַא טיובעגסיוא ךיוא טָאה ףָארדלַא .טרעטשעצ זייוולייט

 .ץניװָארּפ רעשיזיוצנַארפ

 עיגָאלָאטנַאעלַאּפ רעכעלשטנעמ רַאפ טוטיטסניא רעד ךיוא זיא ױװַא
 רענעלּפ יד טול ןרָאװעג טיובעג (1, זטס 266 222ת2/6, 22118 1353)

 .(1865 .בעג) ילָאמערטנָאפ לאונמע טקעטיכרַא ןשידיי ןופ

 עשידיי ךרוד עטעדנירגעג ,ןעייזומ-טסנוק ייר ַא ךיז ןעניפעג זירַאּפ ןיא

 ןבעל םייב רע ,ןעקנַאשעגקעװַא תורצוא עקיזָאד יד ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצקעלָאק

 .טָאטש רעד רַאפ ,השוריב טזָאלעגרעביא רעוו ןוא

 רעשינַאּפַאי-שיזעניכ ןופ ייזומ רעד ךיז טניפעג 59 .נ שָאפ ינעװַא רעד ןיא

 רעביירש ןשיזיוצנַארפ-שידיי ןופ עיצקעלָאק רעכייר רעד ךרוד ןפַאשעג ,טסנוק

 ןרָאװעג ךייר רָאג זיב זיא רעכלעוו ,(1891 - 1811) (ירעננע'ד) ירעננעד ףלָאדַא

 טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא ןבָאה סע סָאװ ,גלָאפרעד ןקידלַאװעג םעד קנַאדַא

 ןייז ןעוועג זיא טמירַאב ןטסרעממַא :קרעװ-רעטַאעט עקילָאצליפ ענייז טַאהעג

 .(168 66ט8 0108611068) .םימותי ייווצ יד , עמַארדָאלעמ

 טנַאקַאב זיא ןוא 62 .נ ָאסנָאמ יר רעד ןיא ךיז טניפעג ייזומ רערעדנַא ןַא

 רָאי ןיא טנפערעד טָאה ןעמ סָאװ ,ייזומ רעד .?ָאדנָאמַאק עד םיסינ; .נ .א

 ,ָאדנַאמַאק עד (השמ) סיָאמ ףַארג ריקנַאב ןכרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,6

 -טפול ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,רָאטַאיװַא ןַא ,ןוז ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ,1917 רָאי ןיא ,טכַאלש

 -זדנָארב ,סעזַאװ ,לבעמ-ליטס ןופ גנולמַאז עכייר ךעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא'ס

 -ַארָאקעד ,סרעטסיימ עטמירַאב ןופ רוטּפלוקס ןוא ײרעלָאמ ,רעכיּפעט ,םיצפח

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ קרעוו-טסנוק עוויט

 ,דיי ַא ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,זירַאּפ טגָאמרַאפ ייזומ ַא ךָאנ

 ,ייזומ ןקידריווקרעמ ַא ןיא ךיז טלדנַאה לָאמ סָאד .ןַאהַאק טרעבלַא ריקנַאב םעד

 סָאװ ,ןטרָאג ַא זיא'ס :טשינ ןצנַאג ןיא טעמכ םיא ןענעק ןדיי רעזירַאּפ סָאװ

 1900 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רע ."ןַאהַאק ןעדרַאשז, ןעמָאנ םעד טגָארט

 טָאטשרָאפ רעזירַאּפ רעד ןיא ,רבמַאטּפעס-רטַאק יד עק 6 .נ ךיז טניפעג ןוא

 טצנַאלּפרַאפ ,ןסקיװעג ןוא רעמייב ןופ גנולמַאז ענעטלעז ַא זיא'ס .ןָאלוב

 רעשילגנע ןוא רעשיזיוצנַארּפ ַא טרָאד ןַארַאפ .ןליטס-ןטרָאג ענעדישרַאפ טיול

 רעקידריווקרעמ ַא ,רקיע רעד ,ןוא דלַאװ-ןזעגָאװ ןופ רעטסומ רענעטלעז ַא ,ןטרָאג

 טגָאמרַאפ ןטרָאג רעד .םישדח-רעמוז יד ןיא טפושיכ סָאװ ,ןטרָאג רעשינַאּפַאי

 .טלעוו רעד רָאג ןופ ןצנַאלּפ ןופ סעשילק 72.000 טימ *עקעטָאטָאפ, ַא ךיוא

 :ןשטנעמ ןשידיי ַא ךרוד ןפַאשעג ,זירַאּפ ןיא ןַארַאפ זיא לקניוו ַא ךָאנ ןוא

 ךרוד טעדנירגעג ,רעטיסרעווינוא עטיס .נ .א טנַאקַאב זיא סָאװ ,לטעטש ַא

 רטרעמ ַאל עד שטיוד לימע ּפָארטנַאליפ ןוא רעלעירטסודניא ןשידיי םעד
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 ףיוא קנַארפ ןָאילימ 10 ןעקנָאשעג 1922 רָאי ןיא טָאה רעכלעוו ,(1924 - 1827)

 ןטנעדוטס עכעלגעמרַאפ-טשינ 350 רַאפ רעטיסרעווינוא עטיס יד ןפַאש וצ

 ,תונתמ עכייר רעיוהעגמוא יד ןגעוו ןלייצרעד וצ ליפ ךיוא ןַארַאפ זיא'ס

 ףיוא ללכב ןוא ןעייזומ רעזירַאּפ יד ןעקנָאשעג ןבָאה ןטַאנעצעמ עשידיי סָאװ
 ,טָאטש יד ןעניײשַאב וצ

 רָאנ טליפעגסיוא ,ןלַאז ייר ַא טָאה רווּול רעד זַא ,ןרעװ טנָאמרעד ָאד לָאז

 ,ָאדנָאמַאק (השמ) סיָאמ ןופ ,דלישטָאר עד ףלָאדַא תוחּפשמ יד ןופ תונתמ טימ

 עקַאט ןגָארט ןלַאז עקיזָאד יד .לייוו דיװַאד ןופ ןוא סיריזָא עילימַאפ רעד ןופ

 .רעדנעּפש יד ןופ ןעמענ יד

 ַא ךָאנ ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא ,ןעמענ עטנכערעגסיוא ןיוש יד ץוח ַא

 .ןעייזומ רעזירַאּפ יד טרעכײרַאב ןבָאה עכלעוו ,ןטַאנעצעמ עשידיי ערעדנַא ייר

 :קרעוװ-טסנוק ענעטלעז ייז קידנעדנעּפש

 -דלָאג ,סופיירד לרַאק ,עיליוו עד םייהנרעב ,רעמײהנעּפָא ןָאפ סקַאמ ןָארַאב

 ,ןייטשלימ יורפ ,יוועל רעיּפ ,וַאדנַאל ַאלָאקינ ,יװעלַאה קירע ,דלישטָאר-דימש

 ןעלַא דלישטָאר עד טרעבָאר ןָארַאב ןופ רעדניק יד ,דלישטָאר עד לענַאטַאנ

 שזרָאשז ,רַאקיּפ-לייו רוטרַא ,יֹורפ ןוא לייוו דיװַאד ,דלישטָאר עד ילע ןוא

 ,רעקינעי רעד ןעוועג זיא ןייטשנעדליוו שזרָאשז .ערעדנַא ליפ ןוא ןייטשנעדליוו

 "זָארג ןפיוא גָאטימ רעד, דליב עטמירַאב סָאד רווול םעד ןעקנָאשעג טָאה רעכלעוו

 סָאװ ,(1862 רָאי ןיא ןפַאשעג) ענַאמ דראודע ןופ (63)16מ6/ פטע 86'1ע06)

 .ןטרָאג-ירעליט ןיא ןטסינָאיסערּפמיא יד ןופ ייזומ ןיא גָאט וצ טנייה ןרעדנוװַאב רימ

 -ַאב ױזַא ןבָאה סָאװ ,ןטַאנעצעמ עשידיי עלַא ןופ ןעמענ יד ןענעכערסיוא

 ףרַאד ןזָאלכרודַא רעבָא ,ךעלגעמ טשינ שממ זיא ,ןעייזומ רעזירַאּפ יד טרעכייר

 -קעװַא טָאה רעכלעוו ,דלישטָאר עד דנַאמדע ןָארַאב ןופ ןעמָאנ םעד טשינ ןעמ

 עלַאסָאלָאק קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוא ןעייזומ רעזירַאּפ יד ןעקנָאשעג

 -סונַאמ ענעטלעז ,סרעטסיימ-טלעוו ןופ ןרויװַארג .ןעגנונעכייצ ןופ ןעגנולמַאז

 ןצַאשּפָא םוצ טשינ רָאג זיא טרעוו רעייז סָאװ ,רעכיב ןוא ןטּפירק

 -עמ עשידיי ןופ ןעגנודנעּפש עקינייא ךָאנ ףיוא ןזייוונָא ףוסל רימ ןלָאז ןוא

 סָאד :טיבעג ןקיטכיו ַא ךָאנ ףיוא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטַאנעצ

 ןיא ןלעטשפיוא סָאד טריסנַאניפ סיריזָא לעינַאד רעטנָאמרעד ןיוש רעד טָאה

 ןטייקכעלנעזרעּפ עלופטסנידרַאפ ןוא עטמירַאב רַאפ ןטנעמונָאמ ערערעמ זירַאּפ

 ,עסימ עד דערפלַא רעטכיד ןופ עוטַאטס יד ךָאנ ןעקנעדעג רעניווונייא רעזירַאּפ

 גָאר) "זעסנַארפ ידעמָאקק רעד ןופ רעיומ רעד ייב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 בילוצ ,המחלמ רעטצעל רעד ךָאנ ןרָאװעג טקיטײזַאב זיא ןוא (עילעשיר עד יר

 .לקניוו םענעי ןיא גנוגעוװַאב רענעסקַאװעגסױא קרַאטש רעד

 ָאקיסוב רַאװקס ןיא ןלעטשפיוא סָאד טריסנַאניפ ךיוא טָאה סיריזָא לעינַאד

 עסיורג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ ייוצ טעמדיוועג טנעמונָאמ ַא

 יד ,שריה ַארַאלק עסענָארַאב ןוא ָאקיסוב יורפ :טָאטש רעד רַאפ ןטסנידרַאפ

 .שריה ןָארַאב ּפָארטנַאליפ ןשידיי ןטמירַאב ןופ יורפ

 ןייז ןופ ןרָאװעג טקיטייזַאב סנטצעל זיא טנעמונָאמ רעקיזָאד רעד ךיוא

 .קרַאּפ-ןליבָאמָאטױא ןשידרערעטנוא ןַא ןעיובסיוא ןבילוצ ,טרָא

 טשינ רעדל זנוא זיא ןטנעמונָאמ עטקיטייזַאב יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ

 .טסּוװַאב
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 סיריזָא לעינַאד טָאה טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא '

 ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב ןופ םירבק ייר ַא ןרירווַאטסער סָאד טרידיסבוס ךיוא

 .זעש ַאל רעּפ םלוע-תיב ןפיוא

 -רעד ףרַאד (1899-182323) שריה ַארַאלק עסענָארַאב יד ןענָאמרעד םייב

 ךיוא טרעהעג עריא םישעמ עשיּפָארטנַאליפ ענעדישרַאפ יד וצ זַא ,ןרעװ טלייצ

 רעד ןיא "עימעכ רעשיגָאלָאיב רַאפ טוטיטסניא, ןופ ןינב םעד ןעיובפיוא סָאד

 .טוטיטסניא-רעטסַאּפ םוצ טרעהעג סָאװ ,ור .רד יד יר

 -עמַא רעד ןופ ןעמָאנ ןטימ ןקידנערַאפ רימ ןלעוװ עירעס-ןטַאנעצעמ ָא-יד

 טַאהעג ביל רָאג ןזיב טָאה סָאװ ,לַאטנעמולב סנערָאלּפ יורפ רעשידיי רענַאקיר

 יז טָאה 1927 רָאי ןיא .ןּפָארטנַאליפ עסיורג עריא ןופ ענייא ןעוועג ןוא זירַאּפ

 ןטסקיטכערּפ םעד ,"דרַאסנַאמ ירעלַאג, .ג .א יד ןרירוואטסער סָאד טריסנַאניפ

 ןכרוד 1645 רָאי ןיא טיובעג לַאז ַא .קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ לַאז

 .גָאט וצ טנייה זיב עקַאט טגָארט עירעלַאג יד ןעמָאנ סנעמעוו ,טקעטיכרַא

 -רַאפ זירַאּפ סָאװ ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעטסקיגָאװ רעטסטלע רעד

 טעדנירגעג זיא סָאװ ,"ןָאלָאק רעסנָאק, רעטמירַאב רעד קפס ןָא זיא ,טגָאמ

 רעקיזומ ןשידי םעד ךרוד (1871) קירוצ רָאי טרעדנוה טימ יונעג ןרָאװעג

 .םויה דע טגָארט רע ןעמָאנ סנעמעוו ,(1828 1910) ןָאלָאק הדוהי רַאודע

 ךיירקנַארפ ןיא טריזירַאלוּפָאּפ ןטרעצנָאק ענייז ךרוד טָאה ןָאלָאק הדוהי רַאודע

 .א .א ענסַאמ ,יקסווָאקיישט ,רענגַאװ ,זָאילרעב ןופ קיזומ יד

 -רַא ןרָאטּפלוקס ,רעלָאמ ,ןשטנעמ עשידיי ןגעו טלייצרעד ָאד רימ ןבָאה
 רָאג זיב ןבָאה עכלעװ ,ןּפָארטנַאליפ ןוא ןטַאנעצעמ-טסנוק ,רעקיזומ ,ןטקעטיכ

 יצ ,טייהרעכיז עלופ יד טשינ ןבָאה רימ םגה ןוא .זירַאּפ טָאטש יד טרעכיײרַאב
 ןעעז ןרָאװעג טליצרעד ָאד םעלַא ןגעו ןוא טכוזעגסיוא ןיוש זיא ץלַא סָאד
 טיבעג ןפיוא זירַאּפ טָאטש יד ןרעכיײרַאב ןיא לייטנָא רעשידיי רעד זַא רימ
 .רעקידנטיײדַאב ַא רעייז ןוא רעייז זיא ,רוטלוק ןוא טסנוק ןופ

 ןיא ןריובעג ,לאקזחי רעלדנעהנרַאק
 .1899 רָאי ןיא עשרַאװ

 ןקורד ןביוהעגנָא ;1923 טניז זירַאּפ ןיא

 .1924 ןיא

 םעטנוהעד .העכיב יה א ןופ רבחמ
 ווירב ,, ,7? ץרּפ .ל .י זדנוא טריפ ןיהווו ,
 טפַאשרעה-יצַאנ רָאי ריפ יד) "רוטקעל ןופ
 ,"לעשַאר , ,"זירַאּפ טלַא , ,(ךיירקנַארפ ןיא
 יו ,א"א 'ןזָאירוק עשירָאטסיה רעזירַאּפ
 "זירַאּפ ןיא ןדייג :עטכישעג ךוב ַא ךיוא
 .1970 רָאי ןיא ןענישרעד

 -- ?טרָאװ רעזנוא,, ןיא רעטעברַאטימ
 יד, ,עניטנעגרַא -- "'עסערּפ יד, ,זירַאּפ
 ךיוא ןוא עיליזַארב ןיא 'גנוטייצ עשידיא
 ןיא ןלַאנרושז ןוא ןטפירשטייצ ייר ַא ןיא
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןוא לארשי

 -רוטלוק רעשידי רעד ןופ רַאטערקעס
 ןיא סערגנַאק-טלעוו ןשידיי םייב עיסימָאק
 ,זירַאּפ
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 זיא טײקפַאלש רעכטלמענַאבמוא סנויצ -ןב ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד
 טַאהעג רועיש ַא םיא טימ טָאה סָאװ ,דימלת ןוא רבח ןייז ,יקסנַאלּפַאק סחנּפ

 -רקבמ םיא ןעגנַאגעי דנַאנַאכָאנ ,ןרָאיטּפַאשנתח עטוג ענעי טניז תועיבקכ

 .ךיז וצ טזַאלעגוצ טשינ רעמ ללכב רע טַאה ערעדנַא .ןייז הלוח

 : לגיצ ענעיילכ יו רעטרעוו ןלַאפ טזַאלעג ,לַאמ עטצעל'ס

 גױט'כ :ןגָאז ריד ךיא לע ,זיא רימ סָאװ טשינ ןסייוו םיריוטקַאד יד --

 ם"במר ַא יו רעמ ..רֹענעי רַאפ יצ טשינ סייוו'כ ,טנייה ,טלעוו רעד רַאפ טשינ

 םעד ףרַאד ןעמ ..טשינ ךיוא סָאד סנטצעל ,ןגָארטרַאפ טשינ טימעג סָאד טָאה

 וצ ,חלצי-אל ַא ,ןלטב ַא ןוז ַא טימ ןרָאװעג טפָארטשעג ,ןלעװק טשינ ןטאט

 ןעז טנַאקעג טשינ ,טגיוטעגסיוא טשינ דיז לַאמוצ עוואשאר ןיא הטיחש רעד

 -עגּפַא -- ריִמ ייב ,ּפָאק םעד ןענרעל סאד טנפע ערעדנַא ייב ...טולב ןעניר

 ,לָאמַא ןופ רעגייטש םעניא ןַאטעגנײרַא .אמלעד-ילימ רַאפ שוח םעד טּפמעט

 זיא גנידצלַא :רקיע םעד ןעזרַאפ ןוא -- תונויער-ירביש ןיא ךיז טליּפשרַאפ

 ,שטנעמ ַא יװ ןבעל וצ רָאנ גנידצלַא ,ןרָאװעג טגָאזעג םהב יחו ןרַאפ ךַאד

 ...ךיילגוצ ןשטנעמ טימ

 רעמ טסול ןייק ,ןעמ טניימ ךימ טשינ יװ ןעגנַאגעגמוא עוואשאר ןיא...

 ןשטנעמ ןעזעג ;ןַאמ ַא יװ ןייז וצ םייקמ טשינ טכער הווצמ יד ,טשינרַאג וצ

 -וצ ,סַאװ בילוצ רעמ ןענַאטשרַאפ טשינ -- ןעלּפמאר ןוא ןסייר ,ןפיול ,ןַאט

 הלשממ רעד רעטנוא ,ַאד ַא טָא ,יארע-תריד רעד ןיא העש -ייח רַאפ ,ןעוו ביל

 ןעו ,אמלעד-ילימ .טשינ ץלַא סָאד ךָאד טניױל -- ךולמי-יכידבע םעד ןופ

 ַא טזיב וד ןעוו ,וצרעד תוכייש ַא טסַאה וד ןעװ ,ןרָאװעג טגָאזעג סַאד זיא

 ןעוו ,העד ןייד טעװע:ַאש ןעמ ןעוו ;ױזַא םוי לכב ,ריד םורַא םישעמ יד וצ ףתושי
 ןיש :סחנּפ ,קנעדעג .ריד ךָאנ תורוד רַאפ ןוא ריד רַאפ טספַאש ןוא טסוט וד

 ..רענייד ןיוש ןעוו ,למיה רעד ךָאנ רענעש ,םיוב רעד זיא

 יד ,ןעמונעג טנַאה רעד רַאפ ןסחנּפ ,ןצעזפיוא ךיז טװוּורּפעג טָאה רע

 .ןגיוא רעטיול ןופ םינּפ ַא ןרעטש ןקיסייווש ןפיוא ןגָאלשעגסיוא ןטסגנַא

 -רַאפ םעד ןגעוו ,הנויח ןגעוו סָאװ הרות-לוטיב ןגעוו טכַארט יבר רעד --

 -ןרעל עטמױרעגּפָא יד ,ןעװעטסוּפ סָאװ ךעלביטש יד .הרותה-לוק ןטמוטש

 ַא ןופ לומ ןלַאפעגנייא סָאד יוװ טייקידײיל טימ ןקערש סרעדנעטש ןוא ןשיט

 -וחב עקשטיגנוי ךיז םורַא ךיג רעד ןיא רעטציא טלמַאז .הנקז רעטזָאלרַאוװרַאּפ

 טמענ ,ללכ םענופ סיוא ייז טלײײט ,ךלימ ןוא טולב ,סמעדייא-טסעק ןוא םִיר

 ַא טימ רעדורב ַא ,ץרא-ךרד ןופ סיוא ייז טוט ,הסנרּפ-לוע םעד ּפָארַא ייז ןופ

 קסוע טשינ ייז טזַאלרעד ,ןצעזוצקעװַא טשינ ךיז שיט ןייא ייב רעטסעוװש
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 -רַאפ ךיז ןעמ ןַאק ייז ייב ...הדובעה-ךרד רעזנוא טשינ .םלוע-לש-הבישיב ןייז ֹוצ

 ייב טשינ -- סעקשַאנַאמ ןוא ןכַאנַאמ טימ סרעטסיולק עטקַאּפעג ,םיריזנ ןעניג

 טליּפש עילעּפַאק יד ןוא -- טכַארק ןקלַאב רעד ,טנערב סמיזעג סָאד .זנוא

 ,ובוא טימ ןטנוא זיא הרות יד .ןסעגרַאפ טשינ ,אתולגב אתניכש ...לידבמה

 הלילח זיא יז רעדָא -- ןשינעוט עריא עלַא ןיא ,המוא רעד רַאפ ,המוא רעד טימ

 ךיז ,ןייגרעד ןופ ,ןסיוו ןופ ,ןענרעל ןופ דיירפ יד זיא -- המשל הרות ...טשינ

 טָאה ילעדנעמ יבר יװ ,תעד רעמ סָאװ יבַא ,ךיז ןַאט-ייוו רַאפ ןקערש וצ טשינ

 האנה .טלָאװעג לוכיבכ סע טַאה ױזַא ,רעדעי טרַאפ ןומ ןסע .טנרעלעג זנוא

 לכ-םדוק ,םענעי רַאפ טרעיינ טשינ זיא ץרא-ךרד .רעדעי ליוו ןבעל ןופ ןבָאה

 זומ ילכ עקידײל ַא -- שינעמוקסיוא רענעגייא ןַא ,הנויח ןָא הרות .ךיז רַאפ

 -רַאפ ,טנעטַאּפ ַא טימ ןלעטשסיוא סרעייגקידייל ,ךַאז עטסוּפ ַא ,ןרעװ ריא סיוא

 דימת ייז טמוק'ס ,טייקמורפ עשלַאפ ,הבהא ןייק ,הארי ןייק .סהאגלד ענעסיר

 ...טשער ַא

 טרעטַאלפעג טנעה עקידרעטיצ טימ ,ןַאטעג בייה ַא ךיז לָאמַאטימ ןוא

 ןטצעל ןרַאפ טסברַאה ןטעּפש ןיא טַאלב ןעבילברַאפ-ןירג ַא יו םיא רעביא

 ןטימ םיא ןצנַאגניא ,טקוקעגניײרַא גיוא ןופ לסייוו םעניא קיזיּפש .טניוו-םערוטש

 :ןרעװשַאב וצ יוװ ןעמונעגנייא ערמ-ביכש ַא ןופ םעטָא

 ,געוו םעיינ ַא ףיוא ךיז זַאל ןוא םענייק ףיוא טשינ קוק ,סחנּפ ךרַאה --

 ,עלַא ,טייל רַאפ ןוא טָאג רַאפ טגײלעגנָא ןייז טעווס .ייג ךרד םעיינ ַא טימ

 ךַאנ ךיז טגָאיעג ;טעּפש וצ -- רימ רַאפ ..תמא ןפיוא ןייז הדומ ןלעוו ,עלַא

 שזַארוק רעק'ס ?סחנּפ טסרעה ,תונדהּפ ןוא תולצע .ריד ךיא גָאז תולצע -- תוליצא

 וצ ןעמ ףרַאד הוכ ַא ךיז ןַאטנַא ,ןתכורּפ ענעדייז יד ןופ ךיז ןעלקיווּוצסױא

 ..וא ,תומש יד ןגַארטקעװַא הזינג רעד וצ ,ןוימידה-םלוע םעד ןײגטנַא

 ךיז ןרעל .סחנּפ ,ױזַא םשה ןעמל ,סע וט .סחנּפ ,ןייז םשגמ ךַאנ טסנַאק וד...

 .ףןטרַאד זיא -- ַאד טשינ ביוא ,בוטש ַא ןייז וצ סנרפמ יװ ךיז ןרעל ,הכאלמ ַא

 לַאמַא ןַאק'ס .טשינ ךיז םעש רַאנ ,איגוס רערעוװש ַא וצ יוװ וצרעד ּפָאק וצ גייל

 ןגָאלש וצ ,קורב ןופ רענייטש ןסייר וצ ,סַאג ןיא רענייטש ןקַאה וצ ןעמוקסיוא

 -ילימ רַאפ ,חורבו ליחב ,סחנּפ ,רבגתמ ךיז יז ...סרעזנוא רַאפ ,םיקירה דחאכ ךיז

 ,שויב םעד טסייוו וד ןעוו ...ךַאנ הנבי רעדייא ,ןטרַאד לָאמַא יו ,ערעזנוא אמלעד

 ..ייז שפנ-לאוג ןיימ ,סחנּפ ,לאוג ןיימ ייז ...טסמענרַאפ וד ןעוו ןויזב םעד

 רַאג יצ -- ןדער וצ טשינ םיא טימ רעמ ,רעגעלעג ןפיוא ןלַאפעגקירוצ ןוא

 -טנגוי עקיטכיזכרוד יד ,עכעלדנַאלב יד ,דרָאב עטכייפ יד -- רעמ טנַאקעג טשינ

 .ןשיק ןיא ףיט ןבָארגעגנייא ,רַאיַאק ןעַארג ןיא עיליל עטנפעעצ ַא יװ ,עכעל

 ,אליטק-ארבג ַא ,סָאװ ַאטשינ זיא ןטָארַאב זַא תימלוש רעד ךיוא גָאז --

 ...ןברַאש רענעכַארבעצ ַא ןויצ-ןב

 -ורט ַא ,ַאזַא דָארג ןעוועג גָאט רענייש ַא -- טױט ןייז ןופ גָאט םעניא

 -נײרַא יקסנַאלּפַאק סחנּפ זיא -- ןוושחרמ שדוח ןטימניא ,רעקינוז ַא ,רענעק

 -ייק ףיוא שדוק ןורא םעד טלַארּפעגפױא ,בירעמ-החנמ וצ לביטש ןיא ןלַאפעג

 ןיא טולב סָאד ,יירשעג קידארומ ַא טימ סױרַא ןוא ,ןקוקוצמוא טשינ ךיז םענ

 :ןענירעג וצ ןרעדָא יד

 רעד רַאג ַאזַא ? המשל הרות רַאפ טמוק סָאד ? הרכש וזו ,הרותה וז --

 ? שנוע
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 טשינ רַאט ןעמ םגה -- סחנּפ ךָאד זיאס -- טזַאלעג םיא טָאה ןעמ

 מייֵצ יד ןעוו ,ןיוש ןעמעלַא ךַאנ ןטייקנייר יד ןקיטסעלַאב .טשינ שוריפב ,סנױזַא

 .ןידה-קודיצ ןרָאג רַאפ ןַא טקור

 לעּפתנ טשינרַאג ןופ טרעװ סָאװ ,קינדארק ַא דַי ַא ,שמש רעד לצעג

 .ןריר וצ טשינ ךיז טרָא ןופ ,ןעזעגוצ קיאור ךיז טָאה

 -סיוא יד .ןלייצרעד וצ סָאװ ןבָאה ןלעװ ? ַאה ,םיטַאבעלַאב יד טּפעלּפעגײ

 -רַאג טסָאק סָאװ רערט ַא ףיוא ענױזַא עמַאקַאל ,ערעייז רעבייוו עטעװערַאלקעג

 -שרע רעד אמתסמ יאבג רעד ,ךַאז יד ןפרַאוורָאפ םיא רעטעּפש ןַאק ןעמ ."טשינ

 -כיל ַא םעד ,טשינ רע טעװ ץרא-ךרד ןענרעל ןסחנּפ .ןעמ טעוװ ,אלימ ,ונ .רעט

 סיוא ןענװַאד םייב קעװַא טשינ לַאמנייק לַאמוצ ךיז טצעז סָאװ ,רוחב ןקיט

 סָאװ ןרעטלע ןַא ןעזרעד טשינ רע טעװ הלילח -- רעמַאט טכרַאפ רעטיול

 .גנערדעג םעניא טייטש

 סָאד ןוא? .וצרעד ףדוע ןַא טימ .טלַאצַאב קיטנוז -- ןעוװועג רדנמ תבש

 סַאװ ,ןטײקשלַאפ ןָא ,ױזַא תומכח ןַא ."החריט רעייא רַאפ ,לצעג 'ר ךייא רַאפ

 ףיוא קיטכיל שזַא טרעוו'ס זַא ,ןטייל וצ זיא ןטייל וצ סָאװ ,טָאג וצ זיא טָאג וצ

 .המשנ רעד

 לַאװק ןופ העש רעד ןיא ,ַא טרעטציא רע לָאז ,טלָאװעג ייז ןטלַאװ ,םיא

 רַאפ ןעמעשרַאפ ,ןטייקנייר יד ןופ ןעמענקעװַא ױזַא דלַאװגב ,טפַאשגנע ןוא

 ..םיאנוש יד סָאד ןלָאז ןבעלרעד טשינ זַא ?עלַא

 ןשיוצ ךָאד טשרעהעג טּפַאשטניירפ עתמא ,סיורג זיא רעצ רעד ,רָאװרַאפ

 טיירש ,ןרָאי ןוא ןרָאי ךרוד ,סרעייז ןענרעל עליטש סָאד ,שפנ-תבהא ,ייווצ יד

 ?ןייז טעװ סָאװ ? ןעשעג ןיא סָאװ ?ןרָאװעג זיא סָאװ :דלַאװג דניצַא

 ? עקַאט סנעמעוו ,דלוש סנעמעוו ,יוא ,הליבחה הדרּפתנ

 -ירבַאפ רעשזדַאל רעסיורג רעד ,גרעבטסעק רעזייל בקעי 'ר ,טשינרעמ

 טיײצ רעד ןיא דָארג -  ךיז יב ןסיררַאפ טשינ רָאה ַא ,ומצעבו ןדובכב ,טנַאק

 ןרַאפ ןעמונעגנָא טכַאזַאב םיא טָאה -- רענײז רעטומ רעד ךָאנ טגָאזעג שידק

 םוצ טריפעגּפַא םיא ,שדוק-ןורא םעד טכַאמרַאפ טנַאה רעקניל רעד טימ ,םערָא

 ןריולרַאפ ךיז טַאה סָאװ ךניק ַא יו ,בוטש רעטייווצ רעד ןיא סָאװ שיט- ןרעל

 .סַאג ןיא

 טימ ןטרַאווצ טנייה ןרימ :שמש םוצ ןָאטעג למרומ ַא ,קידנעײגכרודַא

 ,ךיא טעבכ ,ערטקעלע יד ןָא טשינ טדניצ .ןסיורדניא לקנוט טכער זיב בירעמ

 .םיא טימ טרַאװ ַא טַאהעג ןבָאה טשינ לעוו'כ ןענַאװ זיב

 ,קנַאב רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז רעווש ,םיא וצ טצעזעגוצ ךיז סָאה רע

 : ןדער ןעמונעג רעטשרע רעד ןוא ,םיא ןבעל טרַאה

 ,העדל רבח ַא ,דימלת ַא טלעטשעגסיוא טָאה יזנכשא ןויצ-ןב ,סע טסייה --

 רעקידתומימת ןייד .ןטייצ עקיטנייה ןבעגעג ןרעדעי טשינ -- שפנידידי ַא

 ןוא יאדוא -- ריד ןבעל ָאד טציז סַאװ רעד .ןזיווַאב טשינ סע טלַאװ עטַאט

 ןַאטנײרַא ,רָאנ אלא ...ױזַא עטסיװעשטַא ;טנייה סע ןסייו עלַא .טשינ יאדווא

 רַאפ ךייש טשינ -- ומוקמל עיגתש דע ױזַא עקַאט ןצנַאגניא ,םענעי ןיא ךיז

 ךיז טמענ ןעמ סָאװ ןכיירגרעד וצ רעטש ַא זיא'ס .לאגס רעזנוא ןופ ןשטנעמ

 ןעמ געמ ןריבָארּפ ,טשינ טכַאמ ? טכיירגרעד טשינרָאג רשפא טַאה'מ ,ייא .ריפ

 .ףרַאד ןעמ ןוא
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 שטנעמ רעגנוי רעד טַאה -- ? טלעג ןכַאמ ? סָאװ טסייה ןכיירגרעד --

 .ּפָאק םעד קידנבייהפיוא ,טגערפעג ליטש

 ןבָאה ,ןיוש ןעוו ,םייוג עקידתונמחר .סָאד ךיוא ,ןבעל רוחב ,סָאד ךיוא --

 ,סרענעק ,סרעגיוטסיוא ןפרַאד רימ .טלעג ןפרַאד רימ .טלעג ןַא ןדִיי קיצניג
 .טשינ טייטש טלעוו יד ,רימ ןבָאה ןגָאױצנָא טלַאװג ַא .טײלכַאפ

 ןעמעוו -- סנעמיוק יד ,ןקירבַאפ יד ,ןרעיומ יד ןיימ'כ ,טלעג סָאד ןוא --
 .ייז ןיא רערַאטעברַא רעשידִיי ןייא ןייק ? יז ןרעהעג

 .בייח עלַא רימ ןענעז םעד ןיא !לגניי ,תולג םעד ריפ רימ טסּפרַאװ ---

 ,ןכַאפ יד ןיא ךיז ןסייר רימ ,רָאנ סייווכ .קידלושמוא עלַא רעדָא קידלוש עלַא

 רעד .טלַאװג רעלכ טימ .וליפא טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ,עיצקודָארּפ רעד ןיא

 ,לטלעּפש ןוא טלַאּפש םענעפָא ןדעי ןיא :קישטשַאקירּפ רעד יװ טנַאקירבַאפ

 ןיק טשינ ןענעז רימ .ןעמוקוצניירַא ךיז רימ ןעימ עקנורַאּפש רעדעװטעי ןיא

 יד רעביא ןגָאלש ,רעגניפ יד רעביא ןּפַאלק ,ּפָא זנוא ןסיוטש ייז .סעדַאיָאמרַאד

 קיטנעהּפָא .למיה ןיא טָאג ןייא טסייו -- ןעמוקסורַא טעוװ ןופרעד סָאװ .ּפעק

 .ןענעליוקסיוא זנוא טשרע ןעמ ףרַאדַאב וצרעד ,ןכַאמ טשינ זנוא רעבָא ייז ןלעוו

 ןיימ לָאז'כ ,ןײטשּפָא טשינ ךיוא ןופרעד ןלעוװ ,הלילח ביוא ,ייז ןלעוו ---

 .ןעגנערב טשינ ןזייב םוצ ליומ

 : קידנרָאצ ןיוש טעמכ ,לייוו ַא ךָאנ ןוא

 וצ ןוא ןעװעטלַאש וצ םיריבג יד טרעטש סָאד זַא ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ --

 רעטקירדעג רעד תעב ,םיױג יד ןופ רעגרע ,ױזַא סָאמ רעד רעביא ,ןעװעלַאב
 .גָאט םעד ןעמוקוצכרודַא ךיז טלגנַאר שטנעמ

 ןופ רעסעב תורקפה יד ןעק'כ .הלווע יד סיוא טסיירש ,סחנּפ ,גנוי טזיב --
 רערעמ ךימ ייז ןבָאה ,ןבָאה טנייפ ,ןגעווטסעדנופ ...סיורג זיא ןויזב רעד .ריד
 ,ךימ ןופ ךָאנ רערעמ ,קָאר ןצרוק ןיא חולג רעד ,םעניימ ןוז םעד  ןטושּפ םעד יו
 .םניח-תאנש יד ַאזַא ,לכש רעד ייז ייב ַאזַא .טנערוקנָאק רעמ תמחמ

 -תעל רעבָא .לרוג ןייא ,קלָאפ ןייא -- קילב ןרעטייוו ַא טימ .יאדווא --
 .יהתע

 םעד רעביא ןקוק סָאװ ענױזַא ןענופעגֿפָא ךיז ןזומ התע-תעל ?התע-תעל --
 טשינ ךיז רָאט תוליצא סָאד .טציהעצ טנַאקירבַאפ רעד ךיז טָאה ,התע-תעל

 -רַאפ קיבײא ףיוא ,ןריולרַאפ רימ ןענעז שרעדנַא ?טסרעה ,זנוא ןופ ןָאטּפָא

 יתיוש רעד ,יקסנַאלּפַאק ךיז טעװ ןלעטשוצ ,יזנכשא טָאה טנװַאדעגּפָא .ןריול

 ,לארשי-חצנ ןיא הנומא יד -- ןטכייל רעטייוו טעוו

 ַא ןגָאױצּפָא יװ טנַאה רעד טימ ןָאטעג עכָאפ ַא טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 .גילפ ענדילז

 ןעמוקעגסױרַא זיא ןופרעד סָאװ טעז ,ןקוקרעביא טלָאװעג טָאה ןויצ-ןב --

 ןעוועג טַאהעג זיא דלָאג סָאד .טנייה ורוצ רעסעב רימ ןזָאל רטפנ םעד --

 יד ,קורװ םעד ןטלַאהעגסוא טשינ .דלָאג סָאד ןעװעג ןייר וצ ,ןייר-עבָארּפ

 -רַאפ -- וניתליהקד יאבג רעד -- רענייז רעטָאפ רעד .ןבעל ןופ אשמ ערעווש

 טשינ ,ןיז טשינ יאנג וצ םיא לָאזס ;תובידא קינייו ןוא תולדג ךס ַא טגָאמ
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 ,ןצונ ןָא -- בלח ףיוא טכיל סָאד טפירטעגסיוא ...דניק ןגייא ןייז ןענַאטשרַאפ

 -ּפַאק עשטניּפ ,ךרד םעיינ ַא ףיוא ךיד זָאל .בייחמ סע זיא ךיד .ריד רַאפ ץוחַא

 .סונ עטרַאה ַא טזיב ,יקסנַאל

 .ןײלַא רע ,ןויצ-ןב טגָאזעג טַאהעג רימ טָאה ױזַא --

 .טנַאקירבַאפ םעד ייב ןטכיולעגפיוא ןגיוא יד ןבָאה ? תמאב --

 : ןיוש ןָאט םענעטיבעג ַא טימ ןוא

 ןגעווטסעדנופ ןרימ :ןגָאו סע ךיא ףרַאד ,ןגָאז ךָאד ךיא געמ ריד --

 רַאפ טָאה'ר ,ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה רעניימ םעדייא רעד .ןָאט וצ טוװרּפעג

 .תורשכ רעביא הנוממ ַא יו ,קירבַאפ-טנווייל רעװעשטָאלז רעד ןיא לעטש ַא םיא

 ןעוועג ררועתמ וצרעד רעװ טָאה'ס טניימעג רשפא ...טרעפטנעעג טשינ וליפא

 ליפעגטימ .ליפענ ךעלשטנעמ ,תובבל סָאד יו טשינרעמ ,ילש הנומאב .ץוח דצמ

 רַאצ ןעוװעג קסע ןייק רָאג ,אסיג-ךדיאמ ..טשינ דנַאש ןייק זנוא ייב ךָאד זיא

 רַאפ ערדעטַאק ןייק ןוא ןבעל וצ טבערטשעג רע טָאה תורשכ ןופ טשינ .םיא

 טנייװ רשפא .טשינ ןיוש לבב תולג טניז ,טשינ רימ ןבָאה תודהי ןופ היפוסוליפ

 ..טייקטרדסעג רעמ ןוא המשל רעקיצניוו -- לָאמַא רעדיוו םיפוצה רה ןפיוא

 הלעמ-רב םעד רַאפ שנוע רעד ַאזַא ,עקַאט ָאי ?סחנּפ ,ןסיוו רָאג טסליו ...

 ,ןרָאװ ,ףיט וצ טרעטשינ ,ףרַאש וצ טעז ,טייצ רעד רַאפ טנכערעג זיא סָאװ

 ,ךעלמערעוו עקיטשינ יוװ םורַא עלַא ןזיױּפ --- ךייה רערָאג רעד ןופ ױזַא קידנקוק

 ביל .ךייה רעד ןופ רעקוק ָא רעד ,טושּפ טקידיילַאב'ס .קעווצ ןָא ןוא ליצ ןָא

 רעטעג-ןשטנעמ .םיא רַאפ ארומ ךיוא טָאה ןעמ ןעוו טרעיינ םיא ןעמ ןָאק ןבָאה

 .םקונ ךיו זיא יז ןוא ...ייז ןָא ךיוא ןעמוקסיוא ןָאק ןעמ ,טשרעביל ןעמ טדיימ ---

 רַאפ יו רערעמ תולעמ רַאפ טעװעטַאק .עקידמירעוו יד .טלעוו עקידמשוגמ יד

 :טימרעד רָאג ךיז ןקיווק ,ןקוקקעװַא ןעמ ןָאק זיירג ַא ,רעלעפ ַא ןופ .תונורסח

 יײװ טוט סע -- הגרדמ ןייק ןופ טשינ .םענעי ןופ רערעמ טרָאפ ןיב ,סטעז ,ַאנ

 דע ,ּפָאק ןרעביא ריד ַאנ -- טירטלעפ ןטסדנימ םייב .טייקנביוהעג סמענעי

 .םוקל ףיסוי אל

 ףבעגעגוצ שטנעמ רעגנוי רעד טָאה -- תמאל בורק ןייז וצ טכוד סָאד --

 עלַא -- בוטש-ןרעל רעסיורג רעד ןופ ריט-ןבייש רעטּפשמרַאפ רעד ךרוד

 קידלבא העיקש עטעלָאיפ-קיטסברַאה יד טָאה -- םירפס טימ טגיילרַאפ טנעוו

 טשינ ןוא קערש וצ טשינ ,קינייועניא םיבשוי ייווצ יד טימ טסורגעגרעביא ךיז

 טרעטציא רערעטלע רעד טָאה למיה ןקידנרעמעד ןיא ױזַא טקוקרַאפ .טסיירט םוצ

 : :ךיז וצ טדערעג יװ ןיוש

 ןיא טגעגּפָא םיא טָאה ןעמ זַא טגָאז ןעמ סָאװ תמא טשינ ךיוא זיא'ס --

 טשינ זיא ,אלעב רעזנוא ןופ ןירָאטרבח עטוג ַא ,רעטכָאט סמלושמ .עוואשאר

 טַאהעג יז טָאה ,ָאנַאיּפ ןיא עטינעג ַא .סחנּפ ,ןביילג רעכיז רימ טסנָאק ,ָא-יד ןופ

 ? סחנּפ ,סע וטסייוו .ןדייב ייז רַאפ קידובכב ,טָאטש ןיא סעיצקעל ןבעג ןבױהעגנָא

 טסַאל וצ ןלַאפ ,בגא ..ןגָארטרַאפ טשינ סע טלָאװ טפַאשרבח רעזנוא .סנױזַא
 ? בקעי 'ר ,ױזַא טשינ .ייברַאפ ןענעז ןטייצ יד --- ןייז לָאז ,יורפ רענעגייא ןַא

 ןגעו טשינ רשפא ןעמ טדער רוחב ַא טימ .טשינ סע סייוו ךיא ,ןיינ --

 ! רעטכָאט סרעוװָאלסידיווװ םלושמ 'ר ,ןעמָאנ ןשידיי ןטימ יז טסייה יו ---

 .טגערפעג רוחב רעד ךָאנ טָאה
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 .טָאטש ןיא יז ןעמ טפור עשטלַאס .תימלוש --

 .טרעטיצעגפיוא שזַא ןַאמרעגנוי רעד טָאה ?עקַאט --

 ןגיובעגוצ ךיז טָאה ,תושמשה-ןיב םעד ןיא ,ייוצ יד ןופ רעטסטלע רעד

 .רעדורפיוא ןייז ןופ הביס יד ןגיוא יד ןופ ןענעײלסױרַא טלָאװעג ,ןרעגניי םוצ

 ,הטילש ןָא ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט ,טנייוועג ליטש טָאה רוחב רעד רעבָא

 ,תונמחר סָאד ןעוועג זיא סיורג ױזַא ,טלַאהּפָא ןָא

 -וש יד ןכב טשינ .?סָאװ ָאטשינ זיא ןטָארַאב זַא תימלוש רעד ךיוא גָאז,

 ...ענייז ,יורפ ןייז ,תימלוש ןייז .רָאג הצילמ ןייק .םירישה-ריש ןופ תימל

 ,לוק ןפיוא ןטכַארט ןעמונעג טָאה רע ויב

 ןעוועג גנע ץלַא ךָאנ םיא זיא -- וד ןוא ךיא -- ןיילַא תויכונא םעניא --

 -ץורית ןייק טשינ -- יל-ינא-ןיא-םא ןקנישטיּפ םעד ןרעפטנערַאפ .טלעוו יד

 טזָאלעג טָאה רע .טנעקעג םיא בָאה ךיא יװ ,יזנכשא ןויצ-ןב רַאפ ןעוועג קיּפסמ

 .ןזייו לָאמַא ךייא סע לעוו'כ ,סנבירשרַאפ

 ןרעטלע םוצ ןגָארטעגרעביא קיטנעק ךיז טָאה גנורעדורפיוא יד

 רעייז ךיד טעב'כ ,זנוא וצ ןיירַא בוטש ןיא ,סחנּפ ,ןעוו וצ רימ וצ םוק ---

 .קיסַאּפ ריד רַאפ זיא'ס ןעוו ,תבש ַא ןיא ,טנװָא ןַא ןיא ,טסליוו וד ןעוו .רעייז ןוא

 -חר .רעטש ןייק ןייז טשינ דנַאטש רעזנוא לָאז .סחנּפ ,ריד ףיוא ןטרַאװ לעוו'כ

 טנרעלעג םַאזוצ ריד טימ ךָאד טָאה ןועמש ןיימ ...סחנּפ ,רעדעי ךָאד ףרַאדַאב םימ
 ,געוו ןקישטילג ַא טימ קעװַא זיא רע ?טסקנעדעג ,הבישי סניקשיד ןיא ןמז ַא

 ...ןעמָאנ רעזנוא טמעשרַאפ ,ןטַאט םענופ ןרעװ רעכייר ,ןרעװ ךייר לענש טלָאװעג
 ...תודע רעלוסּפ ַא ןיב ךיא ,תוטש-חור ַא ןייז ןָאק

 עו םיא ליוו'כ .ךייא וצ ןעמוקוצ רדנ-ילב ,בקעי 'ר ,ןעמוק לעוו'כ --

 רע טעװ רימ ,ןעז םיא ןייג לעוו'כ .םייה רעד ןיא טשינ זיא ,סייוו'כ .ןענועמש

 ןסיוא טשינ ןיב ;העש-יפל ,םידגב ענעסאפמאל יד ןעמענ טשינ טוגמוא רַאפ

 ןופ ןייז ספות ןגעווטסעדנופ ףרַאד ןעמ ,וצרעד רָאג ךיא םוק יװ ,רסומ ןייק

 ...תוטש-חוד רעד ןענַאוװ

 .התיכ רעד ןיא טשינ רענייק יו איגוס רעד וצ טַאהעג ּפָאק טגיילעגוצ ...

 טרַאװרעד ןוא טגנַאלרַאפ ,טַאהעג קיצניג קרַאטש םיא טָאה הבישי-שאר רעד

 ,ךס ַא רעייז םיא ןופ

 -אנת רעד ןרַא ןיוש ןָאק סָאװ .'? עלעמיש ,ָאד טשינרָאג ךיד טרַא סע;

 ,אקווד ליוו הבישי-שאר רעד זַא רעבָא ? לגניי קירעי-ןציירד ַא תובושת ןיא אמק

 ןרָאי טימ רעטעּפש ..ןרַא ןעמונעג טכער ףיוא םיא טָאה ,ןרַא םיא לָאז סע זַא

 .טרָא ןפיוא ןרַא ןָאטעג טלָאמעד טָאה ןעלעמיש סָאװ ?עשוהי-ינּפ, ןיא ןענופעג

 ,בקעי 'ר ,ױזַא לָאמניײא יו רעמ

 ךיז טכירעגמוא ןבָאה -- ןרערט עשירעטָאפ -- סענעּפָארט עבָארג ייווצ

 טנַאקירבַאפ ןשיגרענע םעד ןופ דרָאב ךָאנ רעכעלצרַאװש רעד ןיא ןָאטעגניײרַא

 ןרָאי עלעטימ יד ןיא

 ןיא ןײרַא קירוצ ,גרעבטסעק רעזייל בקעי 'ר .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ,ןשטנעמ יד וצ ןיולק

 ,בירעמ ןענעװַאד ן'רימ ,ןדיי --
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 שילרעטסיוא ןוא -- תוליגר ןייז ןיא טשינרָאג -- דומע םוצ וצ זיא רע

 ,םיטש רעקטסרָאש ןוא טנַאה רענעביוהעג טימ ,ףרַאש שילרעטסיוא ןוא ליטש

 :ךָאװ רעד ןיא געט עלַא ןופ ןוחטב ןשידיי םעד ןגָאזסױא ןעמונעג

 ...תיחשי אלו ,ןוע רּפכי םוחר אוהו

 גנַאלק רעד טײרּפשרַאפ לָאמַאטימ ךיז טָאה ,הריטּפ סנויצ-ןב ךָאנ םישדח יירד

 רע וװ טשינ טסייו רענייק ןוא קעװַא זיא יקסנַאלּפַאק רעגנוי רעד זַא ,סַאג ןיא

 .ןעמוקעגניהַא זיא

 ייב טדערעצ טיישרַאפ ךיז טָאה ,ףיורעד רָאנ טרַאװעג יו ,ץרּפ רעדליוו רעד

 : עיניישט רעד ןיא ןעלעשַאמ

 ,ױזַא ןיוש סיוועג ךיוא ,טלסיירטעגפיוא םיא טָאה רבח ןייז ןופ טיוט רעד --

 טשינ טזָאל ,ןפיילש יד ןיא טעינבמעב ,עקיריא'ס טנָאמ המשנ ענעטינשרַאפ יד

 ?ןצנַאג ןיא ןיוש טלעוװ ַא רקפה ,ריא טניימ ,ןעד עשזָאװ .ורוצ

 דייר ענעזָאלעצ יד ןיא לפיוו-- םיא ייב לָאמעלַא יו -- ןסיוו וצ טשינ

 .ףָאזָאליפ םענעגושמ םעד ייב ,קזוח רעשיסרוקיּפא לפיוו ןוא ,טסנרע זיא ןַארַאפ

 רענייז רוחב-ןתח רעד זַא חוטב ןעוועג ןגעווטסעדנופ זיא יקסנַאלּפַאק רתלא

 ןוא ןעמענב טשינ ךאד טעװר -- בוטש ןיא ןשיהװאב קירוצ ךיו כורק- סאו

 .ןוז ןייז ,סחנּפ ,רעטכָאט עשידיי ַא ןעמעשרַאפ

 ךיא :ןבירשעג ןענַאטשעג זיא ,טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ עלעטעצ ןיא

 ןיא טזָאל יײצילָאּפ יד .טשינ ךיא ןיב ןיירַא רעסַאװ ןיא ,קיאור טייז .קעװַא רָאפ
 .טנַאק ריא גנַאל יו דוסב ךַאז יד טלַאה .ןסיורד

 רָאנ בלַאה ףיױא רעטָאפ רעד זיא ,טלעטשעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע יװ

 קירוצ רעבָא ,סחנּפ ,טמעשרַאפ טשינ עקַאט רע טָאה הלכ ןייז .טכערעג ןעוועג

 .רעמ טשינ לָאמנייק רע זיא שזדָאל ןייק

 זיא קעװַא -- טליטשעגנייא ךעלשּפיה טַאהעג ןיוש ךיז טָאה עטכישעג יד

 רעקרַאטש ַא ,רעקעב לקסַאכ ןעװ -- שזדָאל ןיא סנױזַא ןיוש ןעזעג ,קעװַא

 ַא טימ לארשי-ץרא ןיא הלחנ ַא טפַאשרַאפ טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,הסנרּפ-לעב

 רע :העידי עכעלביולגמוא יד טכַארבעג וצרעד טָאה ,ביבא-לת ןיא עצינעמַאק

 ןסיורג ַא ןיא ,געו רעמילשורי ןפיוא רענייטש ןקַאה ןייטש ןעזעג םיא טָאה

 -עגּפָא-ץרַאװש ַאזַא ,טנעקרעד םיא םיוק ;ּפָאק ןפיוא לּפַאק ַא טימ ןטק-תילט

 ןטק:-תילט רעשילוּפ רעד טשינ ןעוו ,רעבַארַא ןַא יוװ ןוז רעד ןופ ןטנערב

 .רעס ַא ןקיש ןיא טלַאה רע, :ןרעטלע יד וצ לווירב ַא ןבעגעגטימ םיא

 טעוװ יז רָאנ יוװ ייז ןלעו הּפוח ַא ןלעטש .רענייז הלכ רעד ,ןעניירב טַאקיפיט

 ןלעו םירכוע ןוא םיעשוּפ :ןייז לחומ םיא םינתוחמ יד ןלָאז ןוא .ףיש ןופ ּפָארַא

 ןופ ץזָאלקעװַא ןלעו טשינ ןַאינָארב ,ןלעטשנגעקַא ךיז ןלעוו ייז ביוא ןייז ייז

 ןצירק יו דובכב ױזַא זיא םילשורי ןיא רענייטש ןקַאה זַא ,ייז טגָאז .םייה רעד

 ."רעמ ךָאנ רשפא ,שזדָאל ןיא תובצמ

 עצרוק רעטָאפ םוצ קיסעמלגער ןביירש ןביוהעגנָא טָאה ,םעדכָאנ ,סחנּפ

 םענייא ןיא .שדוק-תבש ברע ןופ לָאמעלַא טריטַאד ,ךעלעווירב עשדוק-ןושל

 טליקעגּפָא טייצ ַא טָאה סָאװ ,טרָאװ ַא טַאהעג ןפרָאװעגנײרַא רע טָאה ייז ןופ

 ,לארשי-ץרא ןיא ,ןבירשעג טרָאד רע טָאה ,טייקשידיי, .ךיז ןביירשרעביא רעייז

 ליפיוזַא ,ףָאלש רעצרוק ַא רָאג לָאמלײט .הרשע-הנומש עגנַאל ַא אקווד וואל

 ?.םירבח טימ חכותמ ךיז ןעמ זיא טכַאנייב ,ןעמ טעברַא גָאטיײב .ןָאט וצ ָאד זיא
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 ַא .םיקסע ענייז ןקוקוצ עניטסעלַאּפ ךָאנ ןרָאפעג טפָא זיא רעקעב לקסַאכ

 ךי טָאה רע סָאװ .רָאג ריש ןשיאערבעה ַא ,דיל ַא טכַארבעגטימ לָאמ טייווצ

 םירבח טימ ,רע טלייצרעד ,ןטרָאד בוטש עלופ ַא .עקַאט ןסחנּפ ייב טנרעלעגסיוא

 ןופ ןגיוא יד ןיא ,סיפ עסעװרָאב טימ טצנַאט ןעמ ןוא טגניז ןעמ .תורבח ןוא

 יצ .עטַאהעג-הנותח עלַא ,טשינ ךייא טקערש .דחּפ ןייק ןַארַאפ טשינ ןדיימ יד

 טציו ןיילַא סחנּפ .עלַא ,ענעמונרַאפ רעבָא טסעפ .טשינ רע סייוו סָאד ? בר םייב

 סחנפ :ןעמָאנ ןגנַאל ַא טימ ןטרָאד םיא טפור ןעמ .אינארב ןייז ףיוא טרַאיו ןוא

 ...ןהכה ןרהא-ןב רזעלא ןב

 רע תמחמ ,ךַאז רעזנוא ןיא הנומא טימ לופ זיא רע לייוו ? סָאװרַאפ ---

 .ענעסיברַאפ יד ןופ ןייז וצ ךיז טדיינש

 וטסליוװ ,לקסַאכ ,שטייד םייב ןרָאװעג ריבג ַא טזיב וד סָאװ גונעג טשינ --

 .ץרפ רעדליו רעד וצ קיסייב םיא טפרַאװ --- וצרעד ןרעוו יכה-רכ ַא ךָאנ רימ

 -טנע -- טכַאמעג גולק ױזַא לארשי-ץרא ןופ ריװַא רעד ךימ טָאה סָאד --

 .ןייצ ענעדלָאג טימ לופ ליומ ַא םיא טזייוו ןוא ,רעקעב רעד לכיימש ַא טימ טרעפ

 :דיל סָאד טָא רע טָאה ןעגנוזעגכָאנ ןוא

 ,שדוקה ריע ,םילשורי

 ,עודמו המל

 ,שדוחה הז ,יל תתנ אל

 .עובשב םימוי

 -עג םיא ייב ךיז ,יירעקעב רעד רַאפ טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה טלַא ןוא גנוי

 זיא'ס ,דיל עשיאערבעה סָאד ,לקסַאכ 'ר רעביא טגניז ,לָאמַאכָאנ טגניז :ןטעב

 .וזַא רָאג ךעליירפ ,ןיינ ,קירעיורט טשינ ;ןייש ױזַא

 ןופ ןשטנעמ ייב טפערט סע יװ ,ןעגנוזעג ןייש טָאה רעקעב לקסַאכ ,תמא

 שירפ ןעוועג זיא גנַאזעג סָאד ןוא ,יינ ןעוועג זיא גנַאלק רעד ןוא .עיסעפָארּפ ןייז

 ןענרעלסיוא ךיז ןעמוקעג םיררושמ יד ןענעז וליפא לביטש ןופ .רעטנומ ןוא

 ןעמ יו ,ײנ-טלַא .ןעגנוזעגכָאנ ןוא ,טרעהעג לָאמנייא .םילשורי ןופ שרַאמ םעד

 .טגָאז

 ,יחרזמ ַא רָאג זיא השמ-םהרבא .ןלָאװקעגנָא טָאה השמ-םהרבא רעכיוה רעד

 ,םינויצ יד טימ אקווד טרעינ "הדוגא; רעד טימ טשינ ןלַאװ יד ייב טמיטש

 .גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעלקיטרַא סיקסניטָאבַאשז ןופ טלַאװג ַא טלַאה ןוא

 ןיא ןוגינ םעד טימ ןייז תבש-לבקמ לָאז ןעמ ןעװעג טכער טלָאװ םיא

 :טשינ םיא טניגרַאפ ץרּפ רעדליוו רעד רעבָא .לביטש

 -ירעמַא ןיא יו רעגרע ,םענייאניא ןדיומ טימ ןעגנוי ,לארשי-ץרא ןייד ---

 ,עלַא רַאפ סַאג ןטימניא ןרָאפרַאפ םיא רע זיא -- עק

 םעד ןופ קילב םעד קידנדנעװּפָא השמ-םהרבא טרעפטנע ,טייג ןיוש טייג ---

 רָאנ זיא לארשי-ץרא ןיא ..רָאג סחנּפ ,השעמ ַא טרעהעג -- ץרּפ םענעפיירט

 וליפִא טפול יד ,למיה רעד ,דרע יד ,ערעדנַא ןענעז תוסנרּפ יד ,שרעדנַא ץלַא

 ץלַא טרָאד ןָאק לוכיבכ סָאװ ..שרעדנַא זיא ןטרָאד ץלַא ,שרעדנַא טרָאד זיא

 - .:ןגָארטרַאפ

 .ךיז ייב ןלַאפעגּפָארַא יו זיא ,רעפטנע ןטרינעשז םעד ןופ ,רעדיװ ץרּפ

 ךובכב עגוּפ טניימעג טשינ יקסנַאלּפַאק ןגנוי םעד טָאה סרוקיּפא רעדליוװ רעד
 ,סנטייוורעד ןופ וליפא ןייז וצ
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 -- טנייה ןיוש רשפא סרוקיּפא רעקיביילג ַא -- סחנּפ ,ןימאמ ַא סיוועג --

 -רָאנ ...ןביילג רעטייוו טעװ ,טביילגעג טָאה'ס רעװ .הנומא טימ שטנעמ ַא טרָאפ
 .השמ-םהרבא רעד ,טניימ ןעמ יו הטוש ַאזַא טשינ

 .סַאג ןיא ןעוועג לגניי עטסכעלריצ סָאד זיא יקסנַאלּפַאק עשטניּפ ןרָאװ
 ,םורפ ןטיהעגּפָא .ירפ רעטסגניי רעד ןופ ןייז וצ ןעמונרַאפ ךיז רוחב רעקיטרַא ןַא
 עלַא ןענעז ףיורעד ףיוא ,םורפ שלַאפ דָארג טשינ ,םענעי רַאפ אקווד טשינ
 ַא ךיוא זיא ,לביטש ןיא ךיוא טייג סחנּפ, :סעמַאמ רַאפ שממ לעדָאמ ַא .םיכסמ
 ּפָארַא טצנַאט סע יװ ,ךעלעוויטש יד םיא ייב ןצנַאלג סע יװ טעז ןוא ,רענרעל
 -עגסיוא יד רַאפ ךיז ןעמעשרַאפ וצ טשינ ,ןקוק וצ תחנ ַא ,לקער סָאד םיא ןופ
 ".ּפעק עזיולב יד ןיא ןטעצַאפ עטעוועטנַארּפ

 -עג יד רעביא ןײגמורַא ןעזעג טשינ םיא טָאה'ס רעװ ,טכַאנרַאפ קיטיירפ

 סָאד .סעקינתבש-ירמוש עידרַאװג רעגנוי רעד טימ ןטַאטשרַאװ ןוא רעבלעוו

 םענַאגַאּפלַא םעד ,ּפָאק ץיּפש ןפיוא טצעזרַאפ ױזַא שירזממ עלעטיה ענעדייז

 טימ ,ןגָאזנָא ױזַא טרעטייהעגפיוא ;עקנעינַאּפ ַא ייב יװ ןגיוצרַאפ רעיצרעביא

 .תבש זיא'ס ,טייצ זיא'ס :םיטש רעשירענעמ-גנוי רעד

 םָארק-זייּפש ןיא ריא ייב סָאװ ,ןַאמסיז יורפ עקיטכיצ יד טמענ טלָאמעד

 יד טכַאמרַאפ ןייטש עלַא טזָאל ןוא קיײטּפַא ןַא ןיא יו טרדסעגסיוא ץלַא זיא

 -רעביא ןדנוק יד וצ לכיימש ַא טימ ךיז טדנעו ,טכער ףיוא רָאג ריט-טנָארפ

 שזוי :לעפַאב ןשידי םעד שייג ףיוא קידנשטייטרעביא ,דובכ רעייז ןטעבוצ

 .קיטרַאפ ןוא ,ַאטָאבָאס

 .דייר וצ ןעמוקעג ןגעוורעד סע זיא ,ןיקסנַאנזָאּפ ייב ,לוש-רעבייוו רעד ןיא

 טכַארבעגפיוא ךעלשּפיה ןעוועג זיא גָאר םייב עינרעקוצ רעד ןיפ ןַאמצלַאז לסיז

 .טכַאנרַאפ קיטיירפ ןוידּפ םעד ןרעטש סָאװ ,"ןקַאזָאק עשידיי, יד ףיוא

 ךָאד זיא -- טכַאנ יד וצ טלַאפ טָא-טָא -- שינעגנערדעג ןיא ,לייאעג ןיא ---

 טקוק ןעמ סָאװ ץכעזייל טוג ַא .טיג ןעמ סָאװ טמענ ןעמ .ןעגניד וצ ךיז ךייש טשינ

 ,רעדורעג ַא ,למוטעג ַא ןכַאמ ןוא ייז ןעמוק .עקַאט ךָאו עצנַאג ַא סיוא ףיורעד

 .ןביירטרַאפ וצ הנוק ןכעלטנרָא םעד

 ? טשינ סָאװרַאפ ,סנטייווצ .דייר עקיצומש ןָא ןוא סעקייגַאנ ןָא ? ןקַאזָאק ---

 ןעמ ןוא -- ןכַאמ:תבש ףיוא לעפַאב םעד טיג יקסנַאלּפַאק רעגנוי רעד זַא

 עדַאטס ןייק טשינ ,סעּפע ךָאנ טרָאפ ןענעז רימ זַא ךיא ליפ -- םיא טכרָאה

 תבש יווייס ןטרָאד זיא תבש .טשינ ייז ןעמ ךיורב ,ןטרָאד ריא טעז ...סענַארַאב

 .הווקת-חתּפ ןופ עלהרובד ןיימ רימ טביירש ױזַא ,טכַאמרַאפ גנידצלַא .עלַא רַאפ

 ...ָאד רעבָא

 .עכענַאמצלַאז יד ךיז טרעוו ,טשינרָאג ךיא בָאה יקסנַאלּפַאק ןעגנוי םוצ --

 ןכיילברַאפ וצ טונימ יד קירעביא טרעווס זַא תבש ףיוא ץלַא טלקניפ םיא ייב

 יטש'כ ,עשטניּפ ,טסעז; :חירטמ ןַאמ ןיימ ךיז זיא סױרַא םיא וצ .קידעכָאװ

 / *  ."יײרַא טשינ םענייק רעמ זָאל ,לעווש רעד ףיוא

 -טינש רעד ןופ עלחר ךָאנ טגָאז ,רעשידיי ַא ,רַאסימָאק רעתמא ןַא --

 .ןגיוא יד רָאג ךיז טשיוו ןוא ,םָארק

 ןופ טשינ ,יקסנַאלּפַאק עשטניּפ ,לגניי רעשזדָאל סָאד זיא ןתמא רעד ןיא

 ,ןרָאװעג טעברַאעגסיוא לעפ ןייא
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 -ַאה םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ירפ שּפיה ,רעטומ יד ןריולרַאפ ירפ שּפיה

 יד ןיא .ןיזַאגַאמ-עשַאפ ןיא רעטָאפ םייב סרעסיימש יד ןופ ןושל םענטעמ

 שזַאקשָארד ןרוכיש ַא ,םיידי יד ןריפעצ לָאמַא ךיוא טנָאקעג ןרָאי עקידרעטעּפש

 ןָא ,סַאג ןיא עינלעק רעד ףיוא ןייז חלשמ םיא ןוא סעּפַאלק יד רַאפ ןעמעננָא

 .הפ-לובנ ןשירעייהעגמוא ןופ ןעניוש וצ ןטַאט םעד .ױזַא תומכח

 .רעטעלב יד ןופ ןסעינ יד ,טלעװ יד .םיא ןיא טשיורעג טָאה סַאג יד

 הטילש ןייק םיא רעביא טָאה רעטומפיטש יד .הרימש ןָא .ןיילַא ןסקַאוװעג זיא רע

 ירד -- טונימ רעטשרע רעד ןופ .ןבָאה טלָאװעג טשינ ןוא ,טַאהעג טשינ

 -רַאפמוא ,ןלופ ןייַי טימ ןעוועג הכזמ םיא יז טָאה -- ןעוועג טלַא םיוק רָאי

 .ןבילברַאפ רע זיא ייברעד ןוא ,סחנּפ -- ןעמָאנ ןשירענעמ ,ןטלטרעצ

 -גָאט ,ןייא-גָאט .רעשל ןיא ןעוועג זיא טלעוו סנויצ-ןב טימ טסַארטנָאק רעד

 ױזַא ךיז טקיטָאלברַאפ סָאװ געוו ןקידמַאז םעד ןופ סױרַא דָאר סָאד זיא סיוא

 ,ךַאילש ןטרעטסַאלפעג םעד ףיוא ףױרַא ןוא -- רעטעוװמוא ןטסדנימ ןיא ךיג

 ,ידמו סרּפ ןופ ןענַאװיד ןוא ןלעפ עשיטייצרַאפ ,עקיטרַאסיורג טימ טגיילעגסיוא

 .גנַאג ןוא טָארט ןקידתוכלמ םעד ןיא ןשיורַאכ וצ טימעג סָאד

 טָאה סע יו עלעּפע סָאד ןסע וצ ןזייווַאב טשינ רע טעװ רעבָא לָאמנייק

 סָאד ןלײשּפָא לרעסעמ ענענייפלעה סָאד ןעמענסיורא .יזנכשא ןויצ-ןב ןָאטעג

 יד -- תיחשת-לב ףיוא ןייז וצ רבוע טשינ ,שממ קיצנוק ,קישטניד עלעּפע

 רדה ַא גורתא ןַא יװ ןוז-גָאטימכָאנ רעד ןיא ךיז טעינימ טנעה ענייז ןיא ירּפ

 -ַאב רעסָאװ טימ רעניימ טָאג -- ןסע ןוא ,הכרב יד ןכַאמ ןצרַאה ןיא ליטש --

 ךיז ןשיוװּפָא :עלעּפע םעד ןופ תילכת םוצ ,םעט םוצ ןעמוק וצ -- טײקטכַאז

 וצ ךיז טנעה יד .לכיטנשַאט ןקידנעקנַאלב ןטימ ליומ ןופ ןדנַאר יד ךָאנרעד

 .ןקיניירמוארַאפ וצ טשינ הלילח טַאלב סָאד ,רויכ םייב ןשַאװ

 ,ןשטנעמ טימ טלפוו רעד זיא ,ןויצ-ןב ,טזָאלעג םיא רע טָאה ןעמעוו ףיוא

 ? בָאג יד ןעמוקעג ייז טלָאװ סע יװ ןיירַא בָארג ױזַא ןסייב סָאװ

 טימ ןוא םיא טימ ,סנויצ-ןב ךיז ןענעגעזעגּפָא סָאד סחנּפ טָאה ,תליחת

 ןענעז געט .דוס ןכעלמענַאבמוא ןַא יו טעיײטרַאפ ךיז ןיא ןגָארטעג ,טלעוו רעד

 ןייז זַא ןטכַארט וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא ןוא ,טכענ ןוא ןעגנַאגרַאפ ףיורעד

 טנייװעגּפָא טושּפ ךיז ,םיתינעת ןיא טזָאלעגניײרַא טַאהעג ךיז קיליוװנרעג טָאה רבח

 .ןדיינשרַאפ סיוכרוד ןבעל גנוי ןייז טלָאװעג ,ןסינעג ןופ

 ןעוועג זיא תוליצא םעד ןיא זַא ןייז ןיוש ןָאק ?ןויצ-ןב ,תעדל דבאמ ַא

 ןייז טשינ ןעד ןעמ זומ ,רעבָא טדערעגקירוצ .הוואג סרעטָאפ ןופ רעטילּפש ַא

 ? הגרדמ ַא ףיוא ןעמוק אקווד ,ךיז רעביא ןטעברַא ןלעװ וצ ץלָאטש

 רענייטש ןקַאה וצ ןעמוקסיוא לָאמַא ןָאק'ס ,סחנּפ ,סחנּפ טשינ ךיז םעש;

 .?..,סָאג ןיא

 ,דנַאש ןייק טשינ םיא ייב זיא טעברַא םוש ןייק .סחנּפ ,טשינ ךיז טמעש רע

 -ָאלָאק עשישטייד יד וצ סעווינשז יד ןיא ןטעברַא ןעגנַאגעג לָאמניײא יוװ רעמ

 ,ריטפמ ַא ףיוא ןבָאה וצ ,ןפַאשרַאפ וצ ךיז טלעגנשַאט .דנוקעסוק ןיא ןטסינ

 סָאד טלעטשעגקעװַא םיא ייז ןבָאה .רעדיינש ןעמָאל םייב שובלמ ַא ףיוא רָאג יצ

 הכזמ שזודָאל לעזעגרעדינש ַא ךָאנ טימ ?הכאלמ רעסָאװ ..הכאלמ רעד וצ

 ?גנוירעטסוש ַא ךָאנ טימ ? ןייז
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 ןייז ןרָאט וצ טשינ ,טָאג ,ָא "...טסנעק וד ןעוו ןויזב םעד טסייוו וד ןעוו;

 -ייא ןַא וצ וליפא ןייגרעד טסעװ ?שויב רערעסערג ַא ךָאנ ןַארַאפ .זיא'מ סָאװ

 -בייש ןוא ןיקסנַאנזָאּפ ייב יװ סיורג ןעמיוק ַא טימ ,שזדָאל ןיא קירבַאפ רענעג

 -וצ ןרָאט טשינ ,ינענכ-דבע ןַא יוװ ייז וצ דבועשמ ןייז ץלַאכָאנ ןעמעוו --- ןרעל

 גנידצלַא .רעטסעווש ןייד טשינ ןוא רעדורב ןייד טשינ טעברַא רעד וצ ןעמענ

 ץעגייש-ןפיילש ןדעי ּפָא טערט :שטנעמ רעטושּפ רעד ךָאנ טנייה .סרעייז יווייס

 .קָאטסַאשטוא ןיא ןפעלש טשינ רָאנ ךיד לָאז'ר טנַאיצילַאּפ םעד עפנח ,סַאג ןיא

 -סיוא טשינ רָאנ לָאז'ר ,סעצנָאװ עגנַאל יד טימ קינװָאדַאשּפ םעד רעטנוא שרוח

 יד ןעניגרַאפ וצ טשינ .רחסמ ןייד ןיא ,הכאלמ ןייד ןיא ךערברַאפ ַא ןעניפעג

 .בוט-םוי ןיא דיירפ לציּפ סָאד טשינ ןוא סנכָאװרעד ןיא עינַאװערָאה

 סדניירפ ןייז ןופ ןליישסיוא ןעמונעג רע טָאה טשרע םישולש יד םורַא
 טשינרָאג זיא'ס ,טדערעג ךיז וצ ןײלַא רע טָאה ,סחנּפ, .ןשטייט ערָאלק דייר
 ."ןעמענרַאפ וצ דחּפ טסָאה ,ןייטשרַאפ טשינ רָאנ טסליװ .ןעמענַאב וצ רעווש ױזַא

 יב טשינ גערפ, :סנויצ-ןב גָאז םעד ףיוא טלעטשעג טרעיינ ּפָארט םעד

 ןוא טָאג רַאפ טגײלעגנָא ןייז טעוו'ס .געוו םעיינ ַא טימ ייג ןוא ,סחנּפ .םענייק

 ."תמא ןפיוא ןייז הדומ ןלעװ ,עלַא ,עלַא :טייל רַאפ

 עלַא רַאפ ,ױזַא ןפָא .ןייז אלממ רע טעװ ,טגָאזרעד טשינ טָאה ןויצ-ןב סָאװ

 ,ןייז טשינ לָאז אתובר יד סיורג יװ .ןגיוא יד ןיא

 טרעהעגנ .טלעוװ רענעסָאלשעגּפָא ןַא ןיא ,ןילַא רענייא זיא רע ,טשינרעמ

 .ןייז וצ הצע-לאשמ ךיז ןעמעוו טימ טשינ טָאה ,ןָא טשינ ץעגרע ןיא

 .העד-רסח ַא יו סַאג ןטימניא ןבילבעג ןייטש שזַא ,קנַאדעג םעד ייב ,זיא רע

 לָאמַא יו ,דנוקעסוק ןופ רעדלעפ יד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ַאזַא רעטמעשרַאפ ַא ןוא

 ,למיה רעד ךָאנ רענעש .םיוב רעד זיא ןייש ...םיא טימ ןעמַאזוצ ,םיתבש יד ןיא

 טָא ,רָאװ רעד ףיוא טמולחעג טַאהעג ןויצ-ןב טָאה ױזַא ...למיה ןייז ןיוש ןעוו

 ..ָאד ָא

 רע טגָאזעג רע טָאה רעלכיײּפש ןיא רעטָאפ םעד -- גָאטימכָאנ סנגרָאמוצ
 טָאה -- רועיש ַא וצ םעיינ ַא ףתוש ַא ןסַאּפוצ ךיז ,דניירפ ַא טימ ןעז ךיז טייג

 רענישזעשזב ףיױרַא טעה ,רעיוט םענעּפָא ןַא ןיא ןטרַאװ טלעטשעגקעװַא ךיז רע
 .סרעצירק-הבצמ יד ןופ סעקזייה יד ייב ,סַאג

 זיא רע .טנַאה ןיא לשייק ַא טימ ןיײגסױרַא ןעזרעד יז רע טָאה ךעלדנע

 .טשַאררעביא יז ןוא ,וצ טָאטש רעד וצ ,ןעגנַאגעגכָאנ ריא

 טימ ףכית ןפורעגנָא יז .ַאינַארב ,ןדערוצרעביא סָאװ ריד טימ בָאה'כ --

 .סנירָאטרבח עריא ייב טָאה יז סָאװ ןעמָאנ םעד

 זיא רעטיצ רעקידיירפ ַא .ןרָאװעג סַאלב ןוא טור שזַא זיא לדיימ סָאד
 םעד :יאנת ןפיוא ןעמונעגסיוא טַאהעג ךָאד יז טָאה סָאד ,בייל ריא ךרודַא

 ביוא ,בוטש ןיא יז ייב ןייז לָאז .ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא שטָאכ ןעז יז ליוו ןתח
 .שטָאכ ןטרָאג ַא ןיא ,ריא טימ סנריצַאּפש ןייג טשינ ליוו .רע

 ַא טימ ,טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא :טרעפטנעעג רעבָא ריא טָאה סחנּפ

 יד ,םילשורי ןיא ןעװעג לָאמַא סע זיא ױזַא .ףרַאד ןעמ ןוא ןעמ געמ הלכ

 ןלעה ןזיב רענעטרעגנייו יד ןיא ןויצ-תונב יד טימ טרעטנָאלּפעג ךיז םירוחב
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 וצ שייבמ ןטַאט םעד רעבָא יאדכ טשינ .ןייז רעדיו סע ןָאק ױזַא .ןגרָאמירפ

 .טשינ ךָאד ןעמ זיא הלכ-ןתח קיביײיא .,ןייז

 רָאנ ,טדערעג טשינ ךס א טָאה ןַאמרעגנוי רעד .ןענַאטשַאב זיא יז ןוא

 טָאה ,עלָאקש רעד ןופ ,רָאנ סנירָאטרבח יד .טגָאזעג ןעוועג זיא טדערעג סָאװ

 ןסיװ טשינ רָאט רענייק רָאנ .ריא טימ סױרַא טייג ןתח רעד :טלייצרעד יז

 .לדיימ גנוי ַא ןופ ַאזַא םולח ַא

 ,טייז ריא ייב סקניל ,יירפ ןוא קנַארפ ריא טימ רע טייג ָא טרעטצעי ןוא

 ,רילַאװַאק-השעמ ,יױזַא טרעטייהעגפיוא ריא וצ טדער ןוא ,רָאג טרינעשזמוא

 ..ךעלדיימ רעשזדָאל טימ ןריצַאּפש ןעגנַאגעג ןיוש ןרָאי טלָאװ'ר יװ

 זיא רע ,טסייו יז .סיוא סע טליפ יז .ןגעווטסעדנופ שינרעטַאלפ ןיא

 .טיוט סרבח ןייז טימ ןרָאװעג טוװרּפעג רעווש

 ןבעל ךרודַא זיא ןורא רעד ןעוו ןעגנַאגעגטימ טַאהעג יז זיא טייהרעליטש

 טליהרַאפ ּפָאק םעד ,עקיטייז ַא יוװ רַאוטָארט םעד ףיוא ןעגנַאגעגטימ .זיוה רעייז

 .ןליוהרַאפ וצ טנגוי ריא ,לַאש ַא ןיא

 -רַאפ רעטרעוו עשדוק-ןושל עלַא ,ךיז טכוד ,טָאה יז .דּפסה ןייז טרעהעג

 ןיא טצירקעגנייא ךיז "הדיבא; טרָאװ סָאד .טנייוועג קרַאטש טָאה יז .ןענַאטש

 רעד רַאפ טפירטעגסיוא טָאה סָאװ ןבעל ַא ןגעו טדערעג טָאה רע .שינעכעדעג

 ,שמשמ םעד ןופ קנעלעגמוא םעד תמחמ ,טכיל-המשנ ןדנוצעגנָא םורק ַא יו טייצ

 .טכיל ןופ רעדניצנָא םעד ןופ

 .ןעוועג ןיוש טָאטש-טלַא ןיא ,ווַאטס םוצ ןעמוקעגנָא טַאהעג ןיוש ןענעז ייז

 ןייגטימ רע ליוװ .ןעמענ טשינ גנַאל טעוו'ס .ָאד ןפיוקוצנייא סָאװ טָאה יז

 ? ריא ףיוא ןטראוווצ ןוא ןייז טוג ױזַא רעדָא

 -עג ענייז ןיא טנַאה ריא טָאה רע .עקדוב-יײװמַארט ַא ןיא ןײרַא ןענעז ייז

 .ריא ןופ קילב םעד קידנדנעוװּפָא טשינ ,ןעמונ

 ייב .רעגנעל ףיוא ןגרָאמ ןפערט וצ ןסעומשּפָא ךיז ן'רימ .עניירב ,ןיינ ---

 ךיז טעװ סנייז לגניי סָאד ,ןײגקעװַא טעװ רע .ןמלַא ןַא םענייא ייב ,סַאג ןיא זנוא

 .ַאינַארב ,ןדער וצ ריד טימ ךס ַא .ךיק ןיא ןליּפש

 ,רעטשטיינקרַאפ ןייק טשינ ?םושרג רעדורב ןיימ ייב טשינ סָאװרַאפ --

 . טסייוו ,רעדורב ןיימ

 ןייד םושרג ,לכיב-רעטרעוודמערפ עצנַאג סָאד ןעגנולשעגנייא .סייוו'כ --

 .טדער רע סָאװ טשינ דלַאב ןיוש טייטשרַאפ ןעמ זַא .רעדורב

 ,בוטש ןיא םיא ייב טשינ סָאװרַאפ ,טרָאפ רעבָא .טכַאלעג קיכליה טָאה יז

 ? עדמערפ ייב רָאג רָאנ

 .ךיז ןענהחּפשמ וצ טנעמָאמ רעד טשינ ,אינארב ,ןעז טסעוװ --

 .טשינרָאג רעבָא יז טעװ ןגערפ ,יז זיא טריגירטניארַאפ

 טעוװ'ס .גָאטימכָאנ יירד םורַא ,ןגרָאמ ןעמענּפָא ךימ םוק ,סחנּפ ,טוג --
 רעד ,ןטישרַאפ טשינ רָאנ ךימ לָאז יז .ןטסעמנָא ןירעדיינש רעד וצ ייג'כ ןסייה
 .ןירעדיינש סעמַאמ

 ךיו טסָאה וד זַא ,אינארב ,ןגָאז טסעװ .ןטישרַאפ טשינ ,ןטישרַאפ ָאי --
 .טדערעגּפָא רימ טימ
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 ַא ןענַאטשעג זיא ריא רַאפ .קיטייו זיב םיא ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה יז

 טלָאװ יװ ,טלַאװג .ןַאמ רעטרעשַאב ריא .תוירחא ףיוא ךיז טסיירד סָאװ ,ןַאמ
 .םורַא ןשטנעמ עלַא ןשיווצניא ,טסורב רעשירענעמ ןייז וצ ןעילוטוצ ךיז ןלעוו יז

 רעד וצ טייג סָאװ ,ײװמַארט םעד ףיוא טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז ייז

 ךיז ףוס םוצ ןוא ,ןגיוא יד ןיא טקוקרַאפ ,טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג .טָאטשיײנ

 -כיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא ײװמַארט רעד טייג ָאד עקדוב רעד ןופ זַא טּפַאכעג

 ...רָאג שזנעגז ןייק ,גנוט

 .ןגרָאמ זיב ןדייש וצ ךיז טַאהעג קיליײא טשינ ,ןפוא םושב ,ןבָאה יז

 עסיורג יד טימ אינארב עניילק יד זַא ןטכיר טנָאקעג ךיז סע טָאה רעוו

 .וצניהַא ךיז ןזָאל וצ קנַאדעג םייב ןעלּפַאצפיוא שזַא טעוװ ןגיוא-לדנַאמ

 טשינ ןלעוװ ענייד ןרעטלע יד ביוא ,טסייוו ,גנַאל ןעמענ לָאמַא ןָאק'ס --

 ןילַא ךיז וטסנָאק קיצנַאװצ-ןוא-ןייא זיב .ןצכַא טשרע טזיב .ןזָאלקעװַא ךיד ןלעוו

 לָאמַא ןָאק .ןצענערג ןצרַאװש טשרע ףרַאדַאב ךיא ןוא .סַאּפ ןייק ןלעטשסיוא טשינ

 ךיא לעוװ שזדָאל ךָאנ ןעמוקקירוצ .טייצ ַא ףיוא שינעגנעפעג ןיא ןלַאפניײרַא

 עגנַאל ַא ןעמענ לָאמַא ןָאק'ס .רעדיוו ןוא ,געוו ןיא ןזָאל רעדיוו ךיז .רעמ טשינ

 ,ריד רַאפ רעווש ןייז טעוו'ס .טייצ

 .רעווש ןעוועג זיא'ס ןוא

 רענייק טסייוו ,ןיוש ןטרָאד ןופ ,העידי ַא רימ ןופ טסטלַאהרעד וד זיב --

 ךיא ?םושרג רעדורב ןייד .ןרעטלע ענייד טשינ ןוא עניימ טשינ .טשינרָאג

 סע יװ .ױזַא רעבָא רעטנוזעג .קיצניג רעייז עדייב ךייא טָאה ריא ,סייוו'כ .טשינ

 ךיז ךיא לעװ ,דנַאל ןיא לָאמניײא ...ײצילַאּפ רעד טימ ןכַאמ טשינ ךיז לָאז

 -נעלגנע יד ,ןיוש ייז ןזומ סָאד .ריד רַאפ טַאקיפיטרעס ַא ןגעוו ןערַאטס ןעמענ

 ןעמענייק ףיוא .רימ וצ ןעמוק וצ ,וצ רימ טסגָאז ,טרָאװ ןייד רימ טסיג ...רעד

 רענייק ..?ןעגנַאלַאב וצ ןײלַא רימ ,ןכרָאהעג וצ ןײלַא רימ ,ןטכַא וצ טשינ

 ךיו לָאז ,ןזיב טימ טשינ ןוא ןטוג טימ טשינ ,ןלעוּפ טשינרָאג ריד ייב טעוװ

 ...בייוו ןוא ןַאמ ןענעז רימ ,ןטכַאד ריד

 שימלעש יז טָאה -- רימ ףיוא ןטרַאװ טסעוװ וד זַא ,סחנּפ ,רימ וד ןוא --

 .ןגיוא יד ןיא טלכײמשעגניײירַא םיא

 ןעוו ,יירטעג ןייז ךיוא רימ טסעוװ ,רעיירטעג ַא טזיב ,סחנּפ ,סייוו'כ ---

 טשינ ..טשינ ךיד ייטשרַאפ ,טשינ טכַארט'כ טסניימ ...ןענידרַאפ רימ סע לעוו'כ

 ,ךיא יווװ קילג סָאד טָאה לדיימ סעדעי

 טרעה יז ןדער ןעמונעג רעטייוו ןוא ,ןָאטעג לכיימש ןוװַארב ַא טָאה רע

 םושרנ ,למיה ןיא וינעטָאג ,ןעמַאזוצ ןייז וצ זיא סע טוג יװ ...טשינ טעמכ םיא

 רָאג טריטסיזקע קילג  ַאזַא זַא טנַאעג טשינ ...עיזעָאּפ ןייז טימ טכערעג זיא

 ...טלעוו רעד ףיוא

 טָאה -- !ןטעברַא וצ רעווש ,ןטעברַא וצ טיירג טזיב וד זַא רעכיז טזיב --

 .טגערפעג ךָאנ יז רע

 ןטַאט ןטימ טצירקעג רענייטש רָאי קיסיירד ןוא ייווצ טָאה רעטומ ןיימ ---

 ? סחנּפ ,ךיא ןיימ ױזַא ,ןענָאק ךיוא ךיא לעװ

 ? ַאינַארב ,שטנעמ ַא ןייז טסעוו ---

 .םיא וצ קידנלַאפוצ ,טנייועצ ליטש ךיז יז טָאה -- סחנּפ ,ןייז לעוו'כ --
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 ןגָאװצ ןופ רעקרַאטש לָאמַא ןענעז לדיימ טצרַאהַאב ,גנוי ַא ןופ ןרערט

 רעד ךרוד ןטלַאהעג טרָאװ ריא טָאה ןָארַאב ַאינַארב .תוררש ןוא םיכלמ ןופ

 טלעטשעג ןָאק ןיא .שפנ-תריסמ זיב ,ןרעטלע יד טימ גירק ריא ןופ טייצ רעצנַאג

 .עשידִיי ַא סיוכרוד תונשקע ןַא טימ עטנעָאנ עריא ןופ ןבעל סָאד ןוא ןבעל ריא

 .קרַאטש ןייז ךיוא ךיא לעװ ,סחנּפ ,קרַאטש טזיב --

 ד+

 סרעקעב לקסַאכ רַאפ ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןרעטלע יד טימ גירק רעד

 .םילשורי ןייק ופי ןופ געוו ןפיוא ,ןסחנּפ טימ שינעגעגַאכ

 -ורב םעד ןפורעגקעווַא ַאינַארב טָאה יירעצירק רעד ןיא טעברַא רעד ןופ

 -ץרא ןיא זיא סחנּפ ,ווירב ַא ןעמוקַאב :ױזַא ןוא ױזַא טלייצרעד םיא ,רעד

 .ןייז ָאד טַאקיפיטרעס רעד טעוװ ייווצ שדוח ַא ןיא ,ריא ףיוא טרַאװ ןוא ,לארשי

 .טשַאררעביא בלַאה רָאנ ןעוועג זיא רעדורב רעד

 ללכב ,עכעלקילג ַא ..ןוא עקיאורמוא ןַא ןײגמורַא ןעזעג ךיד בָאה'כ --

 טשינ ךיא בָאה ןגערפ ..טזָאלרַאפ יז טָאה ןתח רעד סָאװ לדיימ ַא יו טשינ

 ררושמ רעד ןוא ...סרעגערפ ןייק טשינ ןענעז סנָארַאב יד ,ךָאד טסייוו ,טלָאװעג

 סיוא טשינ ןילַא טכערב שטנעמ רעד זיב ,ץפחתש דע :טנרָאװעג ןיוש טָאה

 טשרע רימ טָאה רע ,ןלעוּפ גנירג וטסעוװ ןטַאט םייב ,רעבָא ךרַאה ...דוס ןייז טימ

 טזיכ ,עמַאמ יד רעבָא ..."םילשורי ןוא םיור, טנעיילעג טָאה רע זַא ןעוועג הדומ

 ,רענייטש טצירקעג ,טערוועָאהעגּפָא ןבעל ַא ...עמַאמ ַא ,ךָאד טסייוו ,ץלַא ריא ייב

 -גייא יד :טגָאזעגּפָא ךיז םעלַא ןופ -- טעװענליּפעגוצ ןטַאט םעד ,ּפעט טרַאשעג

 -נַאינ וצ דניק סרעטכָאט רעד ,רעטלע רעד ןופ הוולש ןיא :גנונעפָאה עקיצ

 טעוי'ס ..רוד ןטירד ןיא ןעניפעגוצּפָא טנגוי עטצעל ַא ,סיוש רעד ףיוא ןעשט

 .גנירג טשינ ןעוועג זיא'ס ןוא .גנירג טשינ ןייז

 ןילַא .ןגעקרעד ןעוועג טשינ ,תמא ןַא סָאװ ,רעטָאפ רעד זיא בײהנָא ןיא

 יד סָאװ םעד ףיוא טרַאװעג ;ןפורוצנָא טשינ טרָאװ ַא טימ ןגעווטסעדנופ ךיז

 .ןגָאז טעוװ עמַאמ

 ןשינערעגַאב עטגנערדעגקירוצ ,עטלַא רָאג ןעגנַאגעגפיוא ןענעז םיא ןיא

 -ּפָא -- סנַארַאב יד .ןבעל םוצ הזעה טימ ןרַאּפש ןעמונעג לָאמַאטימ ןבָאה סָאװ

 -רַאפ עיצידַארט-החּפשמ עשידרפס-טלַא ןַא ןבָאה --- ןמחנ-יבר-ןב ןופ עקימַאטש

 טשינ ,לָאמַא רעדיוו ןוא לָאמַא ךָאנ ,ןויצ-תביש רַאפ וװרּפעג ןקיביײיא ןופ ןבירש

 ןצרַאה םוצ ןעוועג דָארג זיא םיא .הלואג רַאפ לגנַארעג םעד ןיא ןרעוו וצ דימ

 ןשיוצ וליפא דוס רעד ,ןַאמרעגנוי רעשזדָאל םעד ןופ טייקשירעלעטשנייא יד

 -עג ןיא ןשימ ךיז ןעמונעג ןבָאה עטכישעג רעטעלב ;ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד

 -עגסיוא .דרעפ עקנילפ עשיבַארַא ןופ ּפָאלַאג ַא טימ ןשיור ןוא ןשימ ,שינעכעד

 טפָאהעג :הנומא ןוא טייהיירפ רַאפ טכעפעג ןופ ןעלטיּפַאק עקיטרַאסיורג טשימ

 טשינ ,ץלָאטש ןכעלשטנעמ טימ דיי ַא ןייז טעוו םעדייא ןייז זַא ףיורעד ךָאד

 םענעי ייב ןייז דמערפ רעד ןיא :טוג טשינ זיא סָאװ סָאד טוג רַאפ ןעמענ

 ,םיא טימ זיא רעטכָאט ןייז ןוא ,ןעמונַאב סע טָאה סחנּפ ןָאד .טוג טשינ ךָאד זיא

 ..עיליטסַאק ןיא .זיא ןעוועג ןיוש לָאמַא יו ,סטכעלש ףיוא ןוא סטיג ףיוא

 שוריפב זיא רעטומ יד זַא טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע ןעוו ,רעבָא רטעּפש

 ףיוא רעבירַא רעטָאפ רעד זיא ,ךיז ןופ ןזָאלוצּפָא רעטכָאט יד םיכסמ טשינ

 -ּפָארַא טימ טלמרומעג רע טָאה ,רעטומ רעד וצ טרעהעג רעטכָאט ַא .טייז ריא

 ןגָאז טשינ העד ןייק ךיא לעװ ץרַאה שימַאמ ַא ,ןגיוא עטזָאלעג
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 -עגנָא זיא טַאקיפיטרעס רעד ןוא ,זגורב ןבלַאה ןיא ךרודַא זיא שדוח ַא

 יז ףיוא טקוקעג ,ןרעטלע יד וצ ןענַאטשעגוצ קיקענטרַאה זיא אינארב .ןעמוק

 םע ןיא ןענעקרעד וצ טשינ רעמ דניק רעייז ,ןגיוא-לדנַאמ עטרעטיברַאפ טימ

 .קילב םענעסיברַאפ

 םורַא טייצ ַא ןיא ,טדערעגניײרַא ייז ןיא יז טָאה ,ךַאז ענעלַאפרַאפ ַא זיא'ס

 -רעד רעייא ןָא ,סַאּפ םעד ןלעטשסיוא ןענָאק ךימ ןיוש ןיײלַא יווייס ךיא לעוו

 רעד ,ָאד ןציזסיוא טשינ רעמ ןָאק ךיא ,םינשקע ןייק טשינ טייז .שינעביול

 סָאד ןוא םורַא סַאה םעד ןגָארטרַאפ טשינ רעמ ןָאק ,קירעביא רימ זיא גָאט

 -טנע טנייה ,םורַא ךעלסקיש יד טימ דמַאז ןיא טליּפשעג ךיז ןטכענ -- תועשר

 טרַאװ סחנּפ .ךַאז ענעלַאפרַאפ ַא זיא'ס -- ןגרָאמטוג ןפיוא רעמ טשינ ייז ןרעפ

 -עג ןתח ַא רַאפ םיא רימ ריא טָאה .רימ ףיוא טרַאװ רע ,טרעה ריא ,רימ ףיוא

 ! טשינ יצ ,ןקנָאש

 טלָאװ יז יוװ ,טימעג ַאזַא טימ ,עטרַאטשרַאפ ַא ןעגנַאגעגמוא זיא רעטומ יד

 טָאװ אינארב ןוא ,וו:ץעגרע ,תונעט עריא טרעפטנערַאפ טַאהעג ןיוש גנַאל

 ףעמענ סע לָאז ףוס ַא ןוא ,ןרעגנוהסיוא ןזָאל ךיז טעװ יז ,ןסָאלשַאב

 ריא ןופ טּפַאכעגפיױא לייוו ַא ףיוא ךיז רעטומ יד טָאה ,רָאג טקיאורַאב יו

 ,טייקנעמונעגקעװַא

 טרעגנוה ןטרָאד ...רעגנוה זיא'ס סָאװ ןליפרעד יז לָאז ,אברדא ,ױזַא טוג --

 טימ רעכיז טשינ יורפ ןייק ...עירַאלַאמ ןופ טברַאטש ןעמ ...ייסיווייס ךָאד ןעמ

 ףיוא סיוא רָאנ ןקוק סָאװ ,םיצוביק יד ןיא עטיישרַאפ ענױזַא ;ןטרָאד ,ןַאמ ריא

 ..ןטיהּפָא לָאז טָאג ,רענעמ עדמערפ

 טָאװ רע .גייווצרעבליז רעטקָאװ םעד ןפורעג ןעמ טָאה גָאט ןטירד ןפיוא

 -עגוצ טימ ,השעמ-תעשב ןוא ,גנוצירּפשניײא ןַא טכַאמעג ,ץרַאה סָאד טכַארטַאב

 סָאד .ןעוו ןוא סָאװ לדיימ ןגנוי םעד ייב טגערפעגסיוא ךיז ,רעטרעוו ענעפרָאװ

 .ןטסעמ וצ ןגיוא יד רַאפ גייצעג-ץירּפש

 יצ רָאי ַא ךָאנ ןטלַאהסיוא טשינ וטסנָאק ,גנַאל ױזַא ןיוש טרַאװ ןעמ --

 ? ייווצ

 ןטינשעגסיוא ןעלדנַאמ יד ריא קירוצ ןרָאי טימ ;ןיליירפ יד טוג ןעק רע

 סּפיּפ ןייק טָאה עלעדיימ סָאד ןוא ,ייז ייב בוטש ןיא ָא ָאד ,זדלַאה ןופ טַאהעג

 .ןייועג םעד טקיטשרַאפ ךיז ןיא ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ,ןָאטעג טשינ

 ?טשינ טסרעפטנע --

 .טשינ םיא ןעק רָאטקַָאד רעד .ןרעפטנע וצ סָאװ ָאטשינ --

 ןטרָאד גנוי רעד ,לזמ טָאה רע --

 .ךיא יװ לזמ ַאזַא טָאה יורפ עדעי טשינ ,ךיא ,קילג בָאה ךיא --

 סַאג רעד וצ רעטצנעפ ןיא ,ריא םורַא טערָאּפעג ךיז ךָאנ לייוו ַא טָאה רע

 .ריא ןופ ןטערטוצּפָא טַאהעג קיליײא טשינ שוריפב ,ןקוק טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה

 .גנוטייצ רעזנוא ןיא ןגעוורעד ןביירש ןזָאל ךיא ןָאק ,טסליװ וד זַא --

 ףרעטלע יד טימ רענייד המחלמ רעד ןיא ,ןפלעה ריד לָאמַא ןָאק'ס

 :סיפ יד טימ ןעּפוט ןעמונעג ,ןעגנורּפשעגפיוא שזַא זיא יז

 רעטקָאד-עילימַאפ ַא יו ןפורעג ךייא טָאה ןעמ ,טרעה ריא ,סָאד טשינ רָאנ --

 ,ךַאז ןיימ זיא'ס ,טרעה ריא ,סָאד טשינ רָאנ ...ןַאמטַאר ןשיקעצעּפ םעד יו טשינ

 ...טרעה ריא ,ןרעטלע עניימ
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 -גַאמָאטָא רעד ףיוא טגיילעגקירוצ יז ןוא ןעמונעג טנעה יד ףיוא יז טָאה רע

 ןגיובעגרעביא ךיז ףוס םוצ ,טקעדעגרעביא יז רעכיט ענענַארַאפ עלַא טימ ,עק

 .טשוקעג טנַאה יד ריא ןוא

 ןוא ,ןעמונעג סלוּפ םעד .ןעמוקעגקירוצ רע זיא העש-טנוװָא רעטעּפש ַא ןיא

 רעיוט םייב רעטָאפ םעד ,רעטקיאורמואַאב ַא ,ןײגקעװַא םייב .טצירּפשעג רעדיוו

 : טגָאזעג רָאנ

 -עגסיוא טוג ,טשטַאּפעג ךייא ךיא טלָאװ ,ױזַא רימ ביולרעד ךיא ןעוו --

 ,טייז ריא סָאװ םיעשר עשירַאנ ,ןדייב ךייא טשטַאּפ

 ,ףיוה ןיא ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעיירד ךיז ןעמונעג ףיורעד טָאה ןַארַאב ןמחנ

 .ןייּפ ןייז ןופ תודע ןעוועג ןענעז תובצמ עטצירקעגסיוא דנילב יד .טכַאנ עצנַאג ַא

 ןעמעננייא טוװרּפעג םיא ןוז רעד טָאה -- ןייטשרַאפ זומ עטַאט רעד --

 טוג ןיוש ייז טָאה רע :טַארטסיגַאמ ןיא קינוואל זיא גייווצרעבליז רעטקָאד --

 ןרעװ ףךייר ךיג ךיג ןליוו סָאװ ,?ןטָאירטַאּפ, ענעסירַאפ יד ,טנרעלעג ןענעק

 ןעמעװו טלייוא :גניטימ-לַאו ַא ףיא ןדער םיא טרעהעג ...ןובשח רעזנוא ףיוא

 -ידנַאק םעד ןוא רימ ןשיװצ דיישרעטנוא רעד ,עלַא רימ ןענעז ןדיי ,טליוו ריא

 ןענעז רימ ,ךַאז ענעלַאפרַאפ ַא זיא'ס זַא טלַאה ךיא סָאװ זיא "דנוב, ןופ טַאד

 ."ןגיוא יד ןיא ליפוצ ָאד

 ןופ רעװ רעמ טסּוװעג טשינ ,טעב ןופ ּפָארַא ןַארַאב יורפ זיא טכַאנ ןטימ ןיא

 .רעטָאפ רעד יצ רעטכָאט יד ,ףַאלש רעמ זיא ייווצ יד

 ןבעגעגכָאנ רעטומ יד טָאה קיירטש-רעגנוה םעד ןופ גָאט ןטפניפ ןפיוא

 ךיז ןײלַא ןוא ."ןטַאט םעד טימ ,םוא טשינ ךיז גנערב רָאנ ,טסליוו ֹוד סָאװ;

 .גנודניצנָא -ןגיוא ערעװש ַא ףיוא טגײלעגקעװַא

 -עג ריא ןיא גייוצרעבליז רעטקָאד רעד טָאה רעריא קנערק רעד תעשב

 -ַאמעגסיוא םעד ץזָאלעגכָאנ לייו ַא ףיוא טָאה ץיה יד ןעוו ,ןדערנײרַא טוװרּפ

 .ףוג ןטרעט

 ,ּפָא טשינ ךייא ןופ טערט ,ָאד ךייא ןבעל זיא עלעדניירב ,ןַארַאב יורפ ---

 טשינ ךייא ןופ טעװ יז ,וצ ךייא גָאז'כ ;ךייא רעביא יז טכַאװ טכַאנַאב ןוא גָאטַאב

 ...ךייא ןופ קעװַא טשינ ,טרעה ריא ,קעװַא

 ..רעמ טנעקרעד טשינ ,רעמ טביילגעג טשינ ןעמענייק טָאה רעטומ יד רעבָא

 ,ןזָאל ןילַא יז ,ןּפעלשרַאפ ,ןעמענוצ דניק סָאד ריא ייב ןליוו ,םיחצור ןענעז עלַא
 .ןײלַא

 .דייר עטרַאה רָאג טדערעג ריא וצ רעטָאפ רעד טָאה העבש רעד ךָאנ

 ןעמַאמ רענעגייא ןַא רעביא ,ןעגנַאגעג ןיוש וטזיב ןטיוט ןייא רעביא --

 ? רעטכָאט ,ןטערט וצ העדב וטסָאה ךָאנ לפיוו רעביא

 ןעוו .ךַאז רעזנוא ןיא טשינ טסביילג ,עטַאט ,הנומא ןייק טשינ טסָאה--

 טגָאזעג יז טָאה ןַאמ ןיימ --- סחנּפ ןַאמ ןיימ יו ןביולג םעד טַאהעג טסלָאװ וד

 ,קעװַא םיא וצ ףרַאד ךיא זַא ,רעכיז ףיוא טסווועג ,ןענַאטשרַאפ וטסלָאװ ---

 -כָאנ רעדייא ןברַאטש טשרעביל ,רענייד ןעמַאמ רעד ןיא ןטָארעג טזיב --

 ןבעגעגוצ קירעיורט רע טָאה -- טזָאלעג ךימ יז טָאה ןעמעוו ףיוא .ןבעג

 רעד טימ ,רענייז רעטסעװש רעקיצנייא רעד ,ןרָאפעגכָאנ ריא זיא םושרג

 .רעדניק עניילק ייווצ ןוא יורפ
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 ןיא לזייה סָאד טפיוקרַאפ טָאה סָאװ ,הנמלא רעד ,רעגיווש רעד טימ ןוא

 טימ ןטרָאד טַאהעג הנותח רעדיוו :םילשורי-טלַא ןיא טצעזַאב ךיז ןוא שזרעגז

 סָאװ ,טנומגיז ןוז ריא יו רעסעב שידיי טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןמית ןופ דיי ַא

 -רַא טרעדנוה רעביא טימ .יײרעניּפש סרעטָאפ םייב שזרעגז ןיא ןבילבעג זיא

 .ייז ןשיוצ טשינ שטנעמ רעשידיי ןייא ןייק -- רעטעב

 ךיז טימ ןעמונעגטימ .ןרָאפעגכָאנ ןדייב ייז זיא ןמחנ רעטָאפ רעד ןוא

 םעד ןופ טפלעה ַא ףיורעד קידנדנעוװשרַאפ ,יורפ ןייז ןופ רענייב ןטסַאק םעד

 .עינַאװערָאה רָאי קיסיירד-ןוא-ףניפ ךָאנ טעיבָארעד ךיז ןבָאה ייז סָאװ וצ

 ןשיווצ גנילדנעצרָאי ןקידלרוג םעד ןיא -- ךיוא ןענעז ןרָאפעגכָאנ ןוא

 ץינַאיבָאפ ,רעדנַאסקעלַא ןופ סעצינעמילּפ ןוא סעקינעמילּפ יד ,1928 ןוא 8

 יז .םורַא ןוא םורַא תושפנ טרעדנוה רעביא -- ץישַאניל ןרעכעלטייוו ןוא

 רעטעפ םוצ ןעמוק דניק ןוא בייוו טימ ןגעלפ סָאװ ,רעקרעװטנַאה עטקישעג עלַא

 -עג דמערפ-דליוו לָאמַאטימ זיא עלַא ייז ,שזדָאל ןייק דעומה-לוח ףיוא ןמחנ

 יװ ,ךיור רעשזדָאל םעד ןיא ןענופעג טשינ רעמ םעט םוש ןייק ,טָאטש יד ןרָאװ

 ןענעיילרָאפ טשינ רעמ ָאד יײז רַאפ טעװ םושרג .עשזדַאס ןוא ליוק טשינרעמ

 ןטימ בוט-םוי רעד ייז גיוט סָאװ וצ ָאט .שידיי ןיא םיריש עטסַאפרַאפ ענייז ןופ

 ? דעומה-לוח

 יד ,טקיליטרַאפ ייז טָאה רע ,ןסיירג טשינ ךיז ןגעוו טסעד ןָאק ררוצ רעד

 ןלױּפ ןופ סנאראב

 -נײרַא קירוצ .ךוברעטרעוו ןשידיי-שיזיוצ םהרבא ןופ םינָאדײסּפ ,דרַאנרעב .ל
 רעלַאנַאיצַאנשידי רעד ןיא ןסקַאװעג ,שזדָאל ןיא ןריובעג ,גרעבנעדניל שירעב
 הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג .1908 ןיא
 טרידוטש עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכַאנ ןוא
 ןעמוקַאב 1921 ןיא ;גרובסַארטש ןיא
 ןיא ,רעינישזניא-עימעכ ןופ  םָאלּפיד
 -למ .עיגָאלָאיב ןופ רעטסיגַאמ -- 6
 -רַאעג ,ץייוש רעד ןיא -- טייצ-המח
 ןַאמביל רָאסעּפַארּפ טימ ןעמַאזוצ טעב
 וװ ,זירַאּפ ןיא קירוצ גירק ןכַאנ .שרעה
 .ןזירק עשיטסינומָאק-שידיי ןיא קיטעט
 -ָאיב ןופ טַארַאטקַאד ןעמוקַאב 1947 ןיא
 ןרָאװעג 1956 ןיא .ןטפַאשנסיוו עשיגָאל
 ןוא ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ייב דילגטימ
 -רַא, ןופ רָאטקַאדער טייצ עסיוועג ַא
 ."טרָאװ-רעטעב

 ןוא רעדנירג ,66--1960 ןרָאי יד ןיא
 -ַאקיזיפ ןופ טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד
 .עילעּפנַאמ ןיא עימעכדַָאיב רעשיל

 ןפיוא וויטקַא ןעוועג רעביירש סלַא
 -ָאנ ןוא קיטירק-רוטַארעטיל ןופ טיבעג
 ענעדישרַאפ ןיא טעברַאעגטימ .עלעוו
 -טייצ רעזירַאּפ, רעד ןיא .סעבַאגסיוא
 -ערעטניא ןַא טכעלטנפערַאפ ""טפירש
 רעד ןֹופ ןעגנולייצרעד עירעס עטנַאס
 עטצעל יד .הביבס-רעטעברַא רעשידיסח
 רַאטקעריד רעכעלטפַאשנסיװ ןעוועג ןרָאי
 -ָאיב רעשילַאקיזיפ ןופ טעטלוקַאפ ןופ
 -טפַאשנסיוו ַא יװ .ןַאעלרָא ןיא עימעכ
 ןטעברַא-סגנושרָאפ טכעלטנפערַאפ רעל
 ןיא ,סעבַאגסיוא עכעלטפַאשנסיװ ןיא
 ךיוא ןעוועג .שילגנע ןוא שיזיוצנַארפ
 טעברַאעג ,גנושרָאּפ-שידיי ייב וויטקַא
 -נַארפ ןוא ןשיזיוצנַארפ-שידיי ַא ףיוא

 -יסח-שיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ ,הביבס
 ןופ םעדייא סלַא .גנורעטסייגַאב רעשיד
 -עג ,יקצינּפפטס .י .ש שודק-רעביירש
 ןטעברַא ענייז ןעלמַאזוצפיונוצ טמיורט
 -געטש יד .ךוב ַא ןיא ןבעגסױרַא ייז ןוא
 םעד ןיא םיא טָאה טייקנעמונרַאפ עקיד
 .טרעטשעג

 ברע ,1972 רעבָאטקָא ןט-15 םעד
 -עג ,"ךַאנַאמלַא; ןופ ןעניישרעד םעד
 ַא ןופ ,לָאטיּפש רעזירַאּפ ןיא ןברָאטש
 .קנערק-ץרַאה ערעווש



 א ק והיא לרוב יה

 םושי ןשירײ ןופ םינַפ עיינ פַאד

 ךיירקנַארפ ןיא

 ןוא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זירַאּפ טנעקעג טָאה רעכלעוו ,רעקינעי רעד

 טָאה סעּפע זַא ,ןפיײרגַאב לַאטנעמָאמ טעוװ ,ןרעקמוא רעהַא ָאד טנייה ךיז טעװ

 .בושי רעשידיי רעגיה רעד ראפ טלעטש סָאװ ,ףוצרּפ ןיא טרעדנעעג ךיז

 ןעגנירד ייז :ףיט רעד ןיא ןה .עכעלרעסיוא ןה ןענעז ןעגנורעדנע יד

 -גַארפ ןופ יוברעביא ןַא וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,סעצָארּפ ןבלעז ןופ סױרַא

 .םענרַאפ ןייז ןופ ןוא ןבעל ןשידיי-שיזיוצ

 טשינ לָאמניק ןיא גנולייצ ןייק לייו ןרעפיצ ןבעגוצנָא רעש זיא סע

 טנכערעג ןעמ טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ .ןרָאװעג טריפעגכרודַא

 -גַאװעגניא לָאצ עסיורג ַא עכלעוו ןשיווצ ,תושפנ עשידיי 300,000 רעפעגמוא

 200.000 יד ןשיװצ זַא טנכער ןעמ .1939 - 1920 הפוקת רעד ןיא ןדיי עטרעד

 ןופ לייט ןטסרעמ ןיא ,ןדיי 120.000 ןעוועג ןענעז ,ךיירקנַארפ ןופ עטריטרָאּפעד

 ,1941 טסוגױא ,1941 יַאמ -- סעװַאלבָא עטסערג יד .גנומַאטשּפָא רעשידנעלסיוא

 ןטרעדנַאװעגניא םעד סרעדנוזַאב רָאג ןפָארטעג ןבָאה -- 1942 ילוי רעטײ6

 יו ןלעטשטסעפ טנָאקעג ןעמ טָאה המחלמ רעד ךָאנ .בושי ןשידיי ןופ לייט

 ןעמוקַאב טָאה בושי רעקידנדער-שידי רעד .ןברוח רעד ןעוועג זיא'ס סיורג

 ןענעז ןרָאי רעקיצרעפ עטצעל יד ןוא ןעשעג זיא סנ ַא רעבָא .ּפעלק ערעווש

 .רָאטקעס ןשידיי םעד טָא ןופ עקַאט .ילבפיוא ןכעלרעדנווו ַא ןופ תודע ןעוועג

 ,םיטילּפ עכיירלָאצ ןופ םָארטש םעד טַאהעג סע ןעמ טָאה ןעקנַאדרַאפ וצ

 -רַאפ ךיז ,תומוקמ ערעדנַא וצ רעדָא לארשי-ץרא ןייק געוו ןפיוא ןבָאה עכלעוו

 עשידיי .(ןבילברַאפ זיא ייז ןופ לָאצ עשביה ַא ּוו) ךיירקנַארפ ןיא ןטלַאה

 ןוא ,טבעלעגפיוא רעדיו ןבָאה ,ןעגנומענרעטנוא .,סעיצוטיטסניא ,ןעגנוטייצ

 -עג ןפיוא ןרעטנעצ עשידיי עטסקידעבעל יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאד זיא זירַאּפ

 -עג יינספיוא ןענעז ןגייוצ ענעטינשרַאפ יד .טיבעג ןלערוטלוק-ךעלטּפַאשלעז

 ךיירקנַארפ ןיא בושי רעשידיי רעד זַא ,טנכערעג רעדיוװ טָאה ןעמ ןוא ןסקַאװ

 .תושפנ 3200.000 עּפַאנק ןופ לָאצ עקידהמחלמ-רַאפ יד טכיירגרעד טָאה

 טָאה ,עּפָארײא-חרזמ ןוא -לַארטנעצ ןופ גנורעדנַאװניײא יד ןלעטשּפָא סָאד

 ןיק םגה ,ןטלַאהעג גנַאל ךיז טָאה ןעמ רעכלעוו ייב ,לָאצ ָא-יד טרעווילגרַאפ

 .רעפיצ עיונעג ַא ןלעטשוצטסעפ טכעלגעמרעד טשינ לָאמנייק טָאה רעטסעמ םוש

 לטיּפַאק רעיינ ַא

 .עירישזלַא ןיא המחלמ רעד ןופ ףוס ןטימ ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה ץלַא

 ךרע ןַא ,עירישזלַא ןופ בושי רעשידיי רעצנַאג רעד ךיז טָאה לָאמ ןייא טימ

 רעפעגמוא טימ ןעמַאזוצ) ךיירקנַארפ ןייק טלקעּפעגרעביא ,תושפנ 0

 ןענַאטשעגוצ ןענעז ייז וצ (טבעלעג ןטרָאד ןבָאה עכלעוו ,?ןזיוצנַארפ 0

 ,םירצמ ןוא ָאקָארַאמ ,עיזינוט ןופ עקימַאטשּפָא
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 -קנַארפ ןיא ןבעל טנייה זַא ןגָאז ךייא ןלעװ ןצנַאטסניא עטריזירָאטױא יד

 זיא לָאצ רעייז זַא ,קנוװ ַא טימ ןבעגוצ ןלעוו ייז רעבָא ,ןדיי 500.000 ךייר

 ןעמענ ןזעטָאּפיה עשיטעמטירַא עלַא יד זַא ,זיא תמא .ערעסערג ַא ךעלניײשרַאװ

 עטשימעג עקַאט ןַארַאפ) ןעגנורעדנע עשיפַארגָאמעד יד טכַארטַאב ןיא טשינ

 ....ןריובעג ןרעוװ רעדניק ךיוא רעבָא ,תונותח

 ןשידיי ןופ ןעזסיוא ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאד סָאװ ,ןעגנורעדנע יד

 -ײישרעד עטנַאסערעטניא רעבָא ,זירַאּפ ןיא רקיע רעד רַאבקרעמ ןענעז ,בושי

 ליפ ןיא ןוא טנגעגמוא רעזירַאּפ רעד ןיא ןענעכייצרַאפ וצ ךיוא ןענעז ןעגנונ

 ףסקַאװעצ ךיז ןבָאה תוליהק עשידיי יד ,ץניװָארּפ רעד ןופ טעטש ערעסערג

 -עגפיוא ןבָאה ,ןייז ןשידיי ןייק ןופ טסווװעג טשינ טָאה ןעמ וװ ךעלטעטש ליפ

 -טנַא זיא (זירַאּפ ןבענ) לעסרַאס ןיא .ןטנַאירטַאּפער יד ןופ טוקנָא ןטימ טכַאװ

 ,עקירפַא-ןופצ ןופ עקימַאטשּפָא טנזױט רעקילדנעצ ןופ טָאטש עיינ ַא ןענַאטש

 עיינ .(שזרַאג -לעסרַאס ןיא ןבעל ןדיי 20.000) ןדיי רעטנזיוט עכלעוו ןשיווצ

 -נַארפ רעד ףיוא ןרָאװעג טנכייצרַאפ ןענעז ןעגנורירטנעצנָאק עשידיי ןופ ןטקַאפ

 .עּפַאמ רעשיזיוצ

 ליוולעב זיב לצעלּפ ןופ

 טָאה סע טייו יו ןריּפש וטסעװ ןסַאג רעזירַאּפ יד ןריצַאּפשכרודַא םייב

 ןטימ ,ךעלריטַאנ ָאד ךָאנ זיא ץַאלּפ-קילבוּפער רעקילָאמַא רעד .טרעדנעעג ךיז

 -נוא עשידיי ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג דימת זיא סָאװ ,?ןרעדָאמ לעטָאה, ןבלעז

 רעטַאעט שידיי טייצ וצ טייצ ןופ ךָאנ ןעמ טליּפש טייו טשינ .ןעגנומענרעט

 ןדיי ןסַאמ ווו ,?ַארבמַאהלַא, רעטַאעט רעסיורג רעד רעבָא .לַאז-*ָאּפערטנַא; ןיא

 ןעניפעג וטסעוװ טרָא ןייז ףיוא .ָאטשינ רעמ זיא ,ןעלמַאזרַאפ ךיז לָאמַא ןגעלפ

 .ןטייצ עיינ יד ןופ לָאבמיס --- *גניקרַאּפ, ַא טימ זיוה-ןיווו ַא

 טייג ןעמ ןוא .ןַארַאפ ךָאנ ןענעז רעזייה-עפַאק ןוא ןענַארָאטסער עשידיי

 -ןעריט רעד רעביא ריצַאּפש .טרָאװ שידיי ַא קידנרעה טשינ ךרודַא טשינ ָאד

 ױזַא ןטפעשעג-"עיצקעפנָאק, עשידיי עבלעז יד ןפערט ךָאנ טסעוװ ןוא ,סַאג

 יופ ןטַאטשרַאװ ןעניפעג וטסעוװ ,ָאגיבריט רעדָא ,ןעטרַאמ-ןעס יר ףיוא יו טוג

 ָאד זיא גנורעדנע יד ."ןעועג יו טעמכ, :קילבנגױא ןטשרע ןפיוא .*ָאקירט;

 רעסיוועג ַא ןיא ןבָאה רעדניק יד .ןטָאבעג עשימָאנָאקע בילוצ ,ערעמַאזגנַאל ַא

 רעד ץָארט) ןרעטלע יד ןופ השורי עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעמונעגרעביא סָאמ

 יז רעבָא .(ןרעינישזניא ןוא ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד ןופ לָאצ רעקידנסקַאװ

 -ָאטסירַא ןט-16 ןיא ןיוש ייז ןעניווװ ,ןעניווו .לַאטרַאװק םעד ןיא זיולב ןטעברַא

 -רָאנ טײלגַאב סָאװ ,גנונישרעד עכעלריטַאנ ַא זיא סָאד .קריצַאב ןשיטַארק

 ...ןטכיש-לטימ יד טפור ןעמ סָאװ ,יד ןופ "גנורעגריברַאפ, יד לַאמ

 -גענ וצ םוק .ןעגנורעדנע יד ןקרעמַאב רעסעב וטסעוװ ,רעטייוו רעבָא ייג

 רעד לייוו ,ןייטש ןבילבעג ךָאנ ןענעז סעדייבעג עטלַא יד .?לצעלּפ, םוצ רעט

 ףעזסיוא ןייז ןטיהּפָא לו ןעמ ןוא טרעוװ ןשירָאטסיה ַא טָאה לַאטרַאװק

 סָאד ,רעצעלק עקיד טימ טנַאװ ַא טרַאּפשעגרעטנוא ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד

 .ןלַאפנייא טשינ לָאז זיוה

 ,רענעלק ץלַא טרעוװ לָאצ רעייז רעבָא ,ןַארַאפ ךָאנ ןענעז ןדיי *עשידיי;

 -ןופצ ןופ עקימַאטשּפָא ךרוד ןרָאװעג ןטָארטרַאפ ןענעז ןדיי ?עשילױוּפ , יד

 ןעמ טסע ייז ןופ ליפ ןיא רעבָא ,ָאד ןענעז ןענַארָאטסער *ערשכ; .עקירפַא
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 -ןקסיד ןוא רעזייה-עפַאק יד ןופ .םילכאמ עשילַאטנעירָא ערעדנַא ןוא "סוקסוק;

 .סעידָאלעמ עשילַאטנעירָא ןופ ןעגנַאלק ןעמ טרעה ןטפעשעג

 עטיירפַאב יד ןעמענרַאפ עכלעוו ,רעגענ ןוא רעבַארַא ךיוא ָאד טעז ןעמ

 ףירגַאב רעד טניימ סע סָאװ טשינ טסייוו ןעמ ּוװ רעזייה עטלַא יד ןיא ךעלביטש

 ."טרָאפנָאק;

 יד ןיא ךיילג ךיז טפרַאו'ס .רַאבליפ רעמ ךָאנ סע זיא "ליוולעב, ןפיוא

 ליוולעב ןשיוװצ לַאטרַאװק ןצנַאג םעד ןופ רעקרעביא רעקידלַאװעג רעד ןגיוא

 רעייז ףיוא ןוא ןרָאװעג ןפרָאװעגמוא ןענעז ןקָאלב עצנַאג .ןַאטנָאמלינעמ ןוא

 .רעצַארק-ןקלָאװ ןופ ליטס םענרעדָאמ ןיא ,סעדייבעג עיינ ןעמ טעז טרָא

 וד זַא .ןעמונעצ ןרָאװעג ןענעז ןלעטשקרעוװ ןוא רעזייה *עשידייא ליפ

 ַא רע טעװ ,רעקיײטּפָא רעדָא רָאטקָאד ןשידיי ןטימ ןדערכרודַא ךיז טסעוו

 לסיב ַא ךָאנ טעז רע ."ןטייצ עטוג עטלַא; יד קידנענָאמרעד .,ןָאט-ץכערק

 ַא זיא עלעטנעילק יד רעבָא ,שידיי ןיא סעומש ַא ןּפַאכנײרַא ךָאנ ןָאק ןעמ ,ןדיי

 יד ןיא ןבילקעגניירַא ךיז ןבָאה (רעקינכעט) ןערדַאק עשידיי-טשינ .עטײנַאב

 -ןופצ ןופ עקימַאטשּפָא ןדיי ןוא רעבַארַא ןעניוו עטלַא יד ןיא .רעזייה עיינ

 .עקירפַא

 -עיזינוט ןופ טײטשַאב גנורעקלעפַאב רעשידיי רעיינ רעד ןופ טייהרעמ יד

 רַאװלוב רעד ןוא טצעזַאב ןטרָאד ךיז ןבָאה תוחּפשמ 600 יװ רעמ .עקימַאטשּפָא

 ןטכיזניה עלַא ןיא טנָאמרעד ,לַאטרַאוװק ןקיזָאד ןופ סַאג-טּפיױה יד ,ליוולעב עד

 ,ךיז ןפערט רעזייה-עפַאק ןוא ןענַארָאטסער יד ןיא .סינוט ןטלַא ןופ לסעג ַא

 ןעמ סָאװ ךַארּפש עשיזיוצנַארפ יד .רעבַארַא ןוא ןדיי ,ערעדנַא יד ןבענ ענייא

 ,ָאד ךָאנ זיא ָאניק "רעשידייי רעד .גנַאלקּפָא ןשיטָאזקע ןַא טָאה ,ָאד טרעה

 ןַא טנפעעג ךיז טָאה ,רעבָא ןגעקטנַא ןעמליפ ענײמעגלַא טליּפש ןעמ רעבָא

 יקרעט ןופ ,ןעמליפ עשיבַארַא זיולב טליּפש ןעמ וװ יַאמעניס, רעשיבַארַא

 -עביל עשיטַאמַארד-ָאלעמ עבלעז יד דימת טלייצרעד ןעמ ּווװ ,םירצמ רעדָא

 ןטרָאד ןציז רעבַארַא ןוא ןדיי ."ץנַאט-ךיוב , ַא טימ ךיז טקידנע סָאװ ,עטכישעג

 .ךעלסינ עשימייה עבלעז יד ןקַאנק ןוא ןעמַאזוצ

 -ןופצ יד וצ טציא טרעהעג ַאורקַאל-ןעילישז יר ןופ לוש *עשילױּפ , יד

 .טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ָאד שיטקַאפ ןבָאה עכלעוו ,רענַאקירּפַא

 סעיצידַארט עטלַא יד ןטיהּפָא

 -יּפורג ערעדנַא) ליוולעב ןפיוא ןדיי רעסינוט יד ןופ ךיז ןבעלנעמַאזוצ סָאד

 יעטערק ןיא ,לעסרַאס ןיא ,קריצַאב רעזירַאּפ ןט-9 ןיא ןַארַאפ ןענעז ןעגנור

 יד ןיא :עשימָאנָאקע ןייר ַא זיא עטשרע יד .תוביס ענעדישרַאפ טָאה (.א .א

 -יפב יד טמוק וצרעד .טסַאל ערענעלק ַא טלעג-הריד סָאד זיא סעדייבעג עטלַא

 -עגסיוא זיא סָאװ ,הדע ןַא סלַא ןעמַאצ ןריּפורג וצ ךיז גנובערטש עשור

 עריא ןטיהּפָא למיה םעיינ ןרעטנוא ליוו רעבָא ןדָאב ריא ןופ ןרָאװעג טלצרָאװ

 .סעיצידַארט עטלַא

 טָאטש רעסיורג רעד ןיא "ןטרָאד, יו ןבעל וצ טכיל טשינ סע זיא רעכיז

 ,תבש ןטיהוצּפָא ידכ ,ָאטעג ןימ ַא ןיא ןכַאמרַאפ ךיז טריבָארּפ טָאה ןעמ .זירַאּפ

 -ַאולּפסקע וצ ידכ סיוא סע ןצונ םיתב-ילעב עסיוועג) ןדיי ייב טעברַא ןעמ טכוז

 יד ייב גרָאז עסיורג ַא (."עסָאנעגסנביולג , עטעדליבעג-שינעמכַאפ-קינייוו יד ןריט

 רַאפ ארומ טָאה ןעמ .רוד ןגנוי םייב קנופ ןשידיי םעד ןטיהוצּפָא זיא ןרעטלע

 .תונותח עטשימעג
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 ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע ליפ טַאהעג ןבָאה ןדיי רעסינוט יד

 -נעצ עשידיי יד ןיא .גנונעדרָא רעלופ ןיא ןיוש זיא ץלַא טשינ ןוא ןעמוקוצייב

 טָאה יצ עגַארפ יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא וליּפַא זיא סעיצוטיטסניא עלַארט

 ןעוועג סע זיא ןעמונעג שיגָאלָאכיסּפ .טשינ רעדָא ןריּפורג טפרַאדעג ָאד ייז ןעמ

 ןטייקירעװש עסיוועג ןעמ טָאה ,בגא ,טיבעג םעד ףיוא טנכייצרַאפ .טָאבעג ַא

 עגַארּפ יד ןענַאטשעג זיא סע .ןרָאװעג טזיילעג עלַא טשינ ךָאנ ןענעז עכלעוו

 עשידייטשינ עיינ ערעייז טימ ןבעלנייא ךיז ןלעװ ןדיי רעסינוט יד ױזַא יוװ

 "ןשילױּפ, ןטלַא םעד טימ טקַאטנָאק םעד ןדניבנָא ייז ןלעוו ױזַא יוו םינכש

 ןופ עקימַאטשּפָא עלַא רענַאקירפַא-ךופצ יד ןענעכיײצַאב עשיליוּפ סלַא) .בושי

 .(עּפָאריײא-חרזמ ןיא -לַארטנעצ

 זיא "ליוולעב, ןפיוא ייס ,?לצעלּפ, ןפיוא ייס זַא ןענעקייל טשינ ןָאק ןעמ

 םיגהנמ עשילַאטנעירָא יד .תוליהק עדייב ןשיווצ הציחמ עסיוועג ַא ןַארַאפ ךָאנ

 ןשימרַאפ וצ טגיינעג ןענעז ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,ןדיי ערעזנוא ךָאנ ןשַאררעביא

 .ןדיי עשיבַארַא ןוא רעבַארַא

 זיב סלַאפנדעי .םולשב טבעלעג גנַאל ןעמ טָאה רעבַארַא עשינכש יד טימ

 ןוא ןרָאװעג רעגרע ןעגנואיצַאב יד ןענעז ןַאד .המחלמ רעקיגָאט-סקעז רעד

 ןיא ,ןעמוקעגרָאפ ןענעז ייז .ןסױטשנעמַאזוצ ףיוא ןטכיר ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ

 -ַאב-יַאמ; רעד ןופ ןשינעיײװכָאנ יד תעב ,רעטעּפש רָאי ַא ,םערָאפ רעטסנרע ןַא

 -סקעז רעד ןופ גָאטרָאי םוצ ,ןרָאיַארַאפ טרזחעגרעביא ךיז טָאה סָאד ."גנוגעוו

 -"ךאטאפ לא; ןבָאה סָאד זַא ,ןעניימ רעניווונייא עשידיי ליפ .המחלמ רעקיגָאט

 עדייב זַא ץלַא ךָאנ ןטלַאה ייז ןוא -- ערעייז םינכש יד טצעהעגפיוא ןרָאטַאטיגַא

 -ןופצ ןופ גנוניימ יד .סלַאפנדעי זיא סָאד .ןבעלנעמַאזוצ קיאור ןענָאק תוליהק

 ."ליוולעב, ןופ בר רענַאקירּפַא

 וװ טרָא עקיצנייא סָאד טשינ זיא *ליוולעב; זַא ,ןבעגוצ ןעמ זומ וצרעד

 טָאה ןלַאפ עטנָאמרעד-ןביוא יד רעסיוא .טייז ייב טייז ןבעל רעבַארַא ןוא ןדיי
 .ןסױטשנעמַאזוצ ןייק טנכייצרַאפ טשינ ץעגרע ןיא ןעמ

 -לעפַאב ַא ייב ןעשעג ןָאק ץלַא לייו ,ןגָאז טשינ ךיא ליוו תואיבנ ןייק

 ןעמ רעבָא .ןעגנוגנידַאב ענענַאטשעגקירוצ גונעג ןיא ךָאנ טבעל סָאװ ,גנורעק

 עטסערג יד ןדליב עכלעוו ,רעטעברַא רענַאירישזלַא יד זַא ,ןבעגוצ ךיוא ףרַאד

 ,עכעלנעזרעּפ ,ןגרָאז ערעדנַא ךעלנײשרַאװ ןבָאה ,ךיירקנַארפ ןיא רעבַארַא לָאצ

 ןיא ןטנעמָאמ-סגנונַאּפש עטסרעוװש יד ןיא וליפַא ןוא עטערקנָאק ,עשימָאנָאקע

 סערעטניא ןרעדנוזַאב ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ייז ןבָאה ,לַאטרַאװק ןשינײטַאל

  .ךוסכס ןשיבַארַא-לארשי םורַא םיחוכיוו יד וצ

 סעילַאװכ ייווצ ןשיווצ לעלַארַאּפ ַא

 ייוצ יד ןשיווצ לעלַארַאּפ ןסיוועג ַא ןכַאמ וצ טנַאסערעטניא ןייז טעװ סע

 -חרזמ ןופ יד ,ךיירקנַארפ ןייק גנורעדנַאװניײא רעשידיי רעד ןופ סעילַאװכ-טּפױה

 -נידַאב יד זַא ,ןלעטשטסעפ טכייל ןַאד טעװ ןעמ .עקירפַא-ןופצ ןופ ןוא עּפָאריײא

 געוו-סגנולקיװטנַא רעד טשינ ךיוא יו ,עכעלנע ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןעגנוג
 .תודע עדייב ןופ

 יז ייב טקרעמעג ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנָא ןענעז ןדיי רענַאקירפַא-ןופצ יד ןעוו

 "ןדיי עשילױּפ, יד יװ .רערעדנַאװניא עקידרעירפ יד ייב יו ןכירטש עכעלנע
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 -רעביא ,ןוא םיגהנמ עטלַא ערעייז ןטיהוצּפָא טייקכעלגעמ יד טַאהעג ייז ןבָאה

 עייב וצ ןסַאּפוצ טפרַאדעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ןרוטקורטס-עילימַאפ יד ,טּפױה

 ליפעג ַא ןופ ןטילעג ייז ןבָאה בייהנָא ןיא .ןעמַאר ןוא ןטָאבעג עשימָאנָאקע

 .גנודמערפרַאפ ןופ

 יד וצ ליטנגעק ןיא :ןענעכייצרַאפ וצ ָאד ךיוא ןענעז ןדישרעטנוא רעבָא

 ןפָארטעגנָא טַאהעג *עשילױּפ, יד ןבָאה ,ןדיי רענַאירעשזלַא רעדָא רעסינוט

 -שידיי יד ןופ עיצַאלימיסַא-ךַארּפש ןופ סעצָארּפ רעד .ערעירַאב-ךַארּפש ַא ףיוא

 קעװַא זיא רוד רעיײנ רעד זיולב ןוא רעמַאזגנַאל ַא ןעוװעג זיא עקידנדער

 ,סעיצוטיטסניא ןפַאשעג ןבָאה עקידנדער-שידיי יד .גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא

 ןלוש טנפעעג ןבָאה ייז ,גָאט וצ טנייה זיב ןריטסיזקע סָאװ ,ןעגנוטייצ ,ןעיײטרַאּפ

 יז ,שידיי ןוא טייקשידיי טנרעלעג טָאה ןעמ ווו ןלוש-בָאגוצ ןוא ןענעװַאד וצ

 ךָאנ ןדליב עכלעוו ןטפַאשנַאמסדנַאל עכיײרלַאצ יד ןפַאשעג סרעדנוזַאב ןבָאה

 ףבעל ןכעלטּפַאשלעזעג-שידיי ןופ ןרָאטקַאפ עטסקידעבעל יד ןופ םענייא טנייה

 ןבלעז ןפיוא ןזָאל ךיז ןלעװ עטרעדנַאװעגניא עיינ יד יצ קפס ַא זיא סע

 סָאװ ,ערעירַאב יד רעבירַא לענש טגייטש רוד רעיינ רעד זַא זיא טקַאפ ַא .געוו

 .הביבס רעכעלרעסיוא רעד ןופ ּפֶא ייז טצענערג

 ןבָאה עדייב .לרוג ןכעלנע ןַא טַאהעג ןּפורג עדייב ןבָאה טיבעג ןייא ףיוא

 עשיזיוצנַארפ עטלצרָאװעגניײא יד דצמ וורעזער עסיוועג ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז

 ןיא עדמערפ יװ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז ןדיי *עשיליוּפ , יד .?םידוהַאי;

 ןעוװעג ןענעז ייז :("ןעדוי-טסָא, יד ןפורעג טַאהעג יז ןעמ טָאה דנַאלשטיײיד

 .טעטילַאטנעמ ,ןעזסיוא ,ךַארּפש ןיא דמערפ עקַאט

 ןעמ עכלעוו ןָא "טסעג; יו ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה רענַאקירפַא-ןופצ יד

 סרעייז לעוטקַא ןרעו וצ ןביוהעגנָא טָאה סע ןעו .ןײגַאב טנָאקעג ךיז טלָאװ

 -צולּפ םינקסע עשיזיוצנַארפ-שידיי עטנענימָארּפ ןבָאה ,גנורעדנַאװנײרַא-ןסַאמ ַא

 -עג ךיז ןרעג ןטלָאװ ייז .םזינויצ םוצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא גנול

 קידנבָאה ארומ ,לארשי ןייק ןרָאפּפָא ןלָאז ןדיי רענַאירישזלַא יד זַא ,ןשטנווו

 ןעמעלבָארּפ ערעווש ןפורסיורַא טעוװ ,דנַאל ןיא ָאד גנורעדילגנייא רעייז זַא

 .ןעגנוניישרעד עשיטימעסיטנַא עטיינַאב טשינ ביוא

 ןדיי רענַאקירּפַא-ךופצ יד ןופ ןעמוקנָא סָאד זַא ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא

 ןייק ןפורעגסױרַא טשינ טָאה "ןטנַאירטַאּפער, עשידיי-טשינ יד טימ ןעמַאזוצ

 -רעטעברַא ןיא טצעזַאב ןעמ טָאה ןטכיש עמערָא יד .ןצנעוװקעסנָאק עשיטסַארד

 יז ןשיװצ ךיז טקרעמ עיצַאזירַאטעלָארּפ ןופ סעצָארּפ רעסיוועג ַא) ןלַאטרַאוװק

 -לטימ יד ,(ןָאאל ןיא רעשיד ַאל רעדָא סנָאּפ עס ןיא ייס ,ליוולעב ףיוא ייס

 רעד ןופ רעטרע ערעסעב ןיא רעדָא ,טָאטש רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןטכיש

 (עכעלגעמרַאפ רָאג יד עכלעוו ןשיווצ) ?ןטַארקָאטסירַא, יד ,טנגעגמוא רעזירַאּפ

 ענעפָא ןַא ךיוא יװ ,ןלַאטרַאװק עכייר יד וצ געוו םעד ןענופעג ךיילג ןבָאה

 ."טנעמשילבַאטסע, םענײמעגלַא ןשיזיוצנַארפ םוצ רעדָא ןשידיי םוצ ריט

 טי" העקיזעה-שידי" רעד

 -רעד ןבָאה בושי ןשידיי-שיזיוצנַארפ םעד ןופ בלַאהרעניא ןעגנורעדנע ?הו

 רעקידנדער-שידי רעד :דרוסבַא ןַא יו ןעזסיוא ןָאק סָאװ ,עגַאל ַא וצ טריפ

 -נַא עשידיי עלַא ןופ ןייב-ןקור רעד ןעװעג גנַאלנרָאי זיא רעכלעוו ,רָאטקעס
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 יד ןופ רענייא ץלַא ךָאנ טביילב רעכלעוו ןוא ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטלַאטש

 טשינ ,"טייהרעדנימ, ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,ןרָאטקַאפ עטסקידעבעל

 .סולפנייא ןיא ךיוא רָאנ, לָאצ ןיא זיולב

 ןדיי-*שידיי, יד ןבָאה ?םידוהַאי; יד טימ ןעגנואיצַאב ערעווש יד ץָארט

 ןכעלטפַאשלעזעג ,ןשיטילָאּפ ןיא עלָאר-טּפױה יד ,המחלמ רעד רַאפ טליּפשעג

 עיגילער לסיב ַא טימ טנגונגַאב ךיז ןבָאה ?םידוהַאי, יד .ןבעל ןלערוטלוק ןוא

 דמערפ יו ױזַא ,דמערפ ןעוועג ייז זיא םזינויצ .עיּפָארטנַאליפ לסיב ַא ןוא

 -יצַאנ ןופ רעדָא ןליױּפ ןופ טמָארטשעג ןבָאה עכלעוו ,םיטילּפ יד ןעוועג ייז ןענעז

 םעד טימ טפרַאדעג ךיז "סַאיַאה, ןוא *טניָאשזד, רעד ןבָאה סָאד) דנַאלשטייד

 .(ןעמענרַאפ ןינע
 ןעמויעג ןדיי עטרעדנַאװעגניײא יד ןבָאה עיצַאּפוקֶא ןוא המחלמ רעד תעב

 -רעדיוו ַא רַאפ ןעמַאר עשידיי ענעגייא ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד עטשרע יד

 .ןדלעה ענעלַאפעג רעטנזיוט ,רעטרעדנוה ייז ןשיווצ טנכער ןעמ ,גנוגעװַאב-דנַאטש

 ןופ קנעדנָא םוצ לוװָאט-ןרע ןַא ךיז טניפעג ,ףוקע-זעד יר 18 ,"לצעלּפ, ןפיוא

 טריטרָאּפעד זיא רעטומ יד תעב ןסָאשרעד יירד עלַא ,סארגנע רעדירב יירד יד

 יד .ךעלסעג עשידיי יד ןיא ןעניפעג טפָא ןעמ ןָאק ןעלווָאט עכעלנע .ןרָאװעג

 עשידיי ןיא טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,רעלדנעטשרעדיו עשידיי לָאצ עטסערג

 -סיוא ןופ טמַאטשעג ןבָאה ,ןּפורג ענײײמעגלַא בלַאהרעניא רעדָא ,ןעגנולײטּפָא

 ,רעדייל ,ןעמ טָאה טלָאמעד וליפַא .ןרעטלע עשידנעלסיוא ןופ רעדָא ,דנַאל

 יד ייב (טייקיטליגכיילג) ?שינעדנעטשרַאפסימ, ןימ ַא ןקרעמַאב טנָאקעג גנַאל

 -ירב עטרעדנַאװעגנייא ערעייז ןופ לרוג ןשיגַארט םעד יבגל ןדיי עשיזיוצנַארפ

 עּפָארײא-חרזמ ןייק "ןריאירטַאּפער, וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סיצַאנ יד עכלעוו ,רעד

 ןדיי עשיזיוצנַארפ ליפ .(סעיצַאטרָאּפעד יד ןפורעג בייהנָא ןופ ןעמ טָאה יױזַא)

 טכַאמעג טשינ דישרעטנוא ןייק שיטקַאפ טָאה ןעמ זַא ןעזעגנייא רעטעּפש ןבָאה

 .?ןקַאילַאּפ , יד ןוא ייז ןשיווצ

 רעד ךָאנ .טרעדנעעג לסיבַא עגַאל יד ךיז טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס םייב

 ןוא עיצַארגימיא יד טּפעשעגסיױא ךיז טָאה ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןופ עיצַאדיװקיל

 תוציחמ ןוא ןעגנורעטש ליפ זַא ,טרילימיסַא ױזַא ךיז טָאה רוד רעגנוי רעד

 םעד טכַא ןיא ןעמענ ךיוא ָאד ףרַאד ןעמ .ןרָאװעג טקיטייזַאב אליממ ןענעז

 ןטרעדנַאװעגנייא ןקילָאמַא ןופ ענעבילבעגנבעל יד ייב גייטשפיוא ןשימָאנָאקע

 ."ןזיוצנַארפ עטכע/ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןביוהרעד םיא טָאה סָאװ ,בושי

 טָאה סָאװ ,לארשי תנידמ ןופ גנואײטשטנַא יד ךיוא רעבָא טָאה טקריוװעג

 -טעטירַאדילָאס יד ןיא .ףירגַאב ןרעצלָאטש ,םעיינ ַא םויק ןשידיי םעד ןבעגעג

 סרעדנוזַאב זיא סָאד .טרעטנענרעד ןטכיש עדייב זייווכעלסיב ךיז ןבָאה סעיצקַא

 ַא ןיא .ןגלָאפכָאנ עריא ןיא ןוא המחלמ רעקיגָאט 6 רעד תעב ןרָאװעג טלוב

 ןעגנורעלקרעד עטנַאקַאב קירעיורט יד טקריוװעג ךיוא ָאד ןבָאה סָאמ רעסיוועג

 םַאטשּפָא ןכלעוו ןופ ,ןדיי עלַא טקיניײארַאפ טָאה רעכלעוו לָאג עד לַארענעג ןופ

 .קלָאפ ןשידיי ןגעוו ףורסיוא ןייז ןיא ,ןייז טשינ ןלָאז יז

 -שידי רעד :טקַאפ םצע םעד טרעדנעעג טשינ טָאה ץלַא סָאד רעבָא

 ,קידוועריר ,קידעבעל זיא רע .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא רָאטקעס רעקידנדער

 טליּפשעג ךָאנ טָאה רע סָאװ ,עלָאר יד רעמ טשינ טליּפש רע רָאנ ,רַאבעזנָא



 ג"לשת -- ךַאנַאמלַא -- 2 24

 יז ףיוא ןעמ טקוק ,טרָאװ עשידיי סָאד ןייא ןטלַאה ייז לייוו .קירוצ רָאי 20 טימ

 נַאגרַאפ רעד וצ ןרעהעג עכלעוו ,ןשטנעמ ףיוא יו "רעטצנעפ עכיוה יד ןופ;

 .טייהנעג

 ךו טכ) סאו בוש א

 ליפ ןענעז ןייזטסּוװַאב ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ?טציא ןעמ טלַאה ּוװ

 -עסיטנַא עסיוועג בילוצ ןוא לארשי קנַאד ַא ,ןרָאװעג טכַאמעג טירש עוויטיזָאּפ

 ןופ "רעלדנעה ןעיורפ, טימ סעטכישעג-לובלב יד יוװ) ןעגנוניישרעד עשיטימ

 ןייק טשינ סעצָארּפ רעד ךָאנ זיא ךָאד ןוא ,.א .א עבור ,ןעימַא ,ןַאעלרָא

 :ןטנעמָאמ-טּפיױה יד ןרימוזער םורַא ױזַא ןָאק ןעמ .רעטקידנעעג

 עיגילער יד ּוװ טפַאשלעזעג ַא ןיא .ךיז ןרעמ "תונותח עטשימעג, יד (א

 ןעמ ןָאק ,ךיירקנַארפ ןקיטנייה ןיא זיא סע יוװ ,עלָאר-טּפױה יד טשינ טליּפש

 ,לַאמַא יו רעטכייל ןָא סע ןעמענ ןדיי-טשינ ייס ,ןדיי ייס .ןדיימסיוא רעווש סע

 ןעמ .וויטַאגענ סיוא דימת טשינ ךיז טקריוװ סָאד זַא ,ןבעגוצ ןעמ ףרַאד ךָאד

 דארג ךיז ןבָאה עכלעוו ,תוחּפשמ *עטשימעג, ןופ ןלַאפ ליפ ףיוא ןזייוונָא ןָאק

 -ירעווש עלַאקָאל יד ץָארט) ךיז טצעזַאב וליּפַא ןוא ,םוטנדיי םוצ טרעטנענרעד

 .לארשי ןיא (ןטייק

 ענעעזעגנָא עשידיי ליפ ."ןביוא ןופ, ןרָאװעג ןבעגעג ָאד זיא ליּפשייב רעד

 ןופ עסיוועג :ןעיורפ עשידיי-טשינ ןבָאה רעביירש עשיזיוצנַארפ-שידיי ןוא רעוט

 .ןעוועג רייגמ וליפַא ךיז ןבָאה ייז

 ןופ ןרָאטקעס יירד יד ןשיװצ םָאקלופ טשינ טשרעה עינָאמרַאה יד (ב

 רעבָא ."ןסָאגעגנעמַאזוצ, ךיז ןעמ טָאה ןלַאפ ךס ַא ןיא .בושי ןשידיי ןקיטנייה

 עסיוועג ןיא .ןסיר ןוא ןעגנובייר עטסנרע ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז לָאמ לייט

 ןיא ןטלָאּפשעג ךיז ןעמ טָאה טעטש-ץניװָארּפ ןיא ןוא ןלַאטרַאװק רעזירַאּפ

 .תוליהק ערעדנוזַאב

 ךיז טניפעג ,טײקשימַאניד ןייז ץָארט ,רָאטקעס רעקידנדער-שידיי רעד (ג

 ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןענעז סעיציזָאּפ ענייז ןופ ליפ .עזַאפ-סגנוקידייטרַאפ ַא ןיא

 רעד וצ עטסנבעגעגרעביא יד ךָאד ןביילב ןדיי ערעזנוא .רענַאקירפַא-ןופצ ךרוד

 -יטעט רעקיליה רעד ייב ןטסױװיטקַא-טּפיוה יד ךיוא ןענעז ייז .לארשי ןופ ךַאז

 "ףטעיסָאס; עדעי .ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנָא םעד ןקיביײארַאפ ןופ טייק

 -סױרַא טָאה ןעמ .,עינָאמערעצ-רוכזי עכעלרעי ריא ּפָא טיה (טפַאשנַאמסדנַאל)

 -עג רעדָא עטריטרָאּפעד רַאפ רעלעמקנעד טלעטשעגפיוא ,רעכיב-רוכזי ןבעגעג

 -נַאװעגניא יד ןופ וטפיוא ןַא ייברעד ןעמ טעז לַארעביא .רעפמעק ענעלַאפ

 .עטרעד

 רעד וצ ןעיצ ָאטעג רעװעשרַאו ןופ ןדלעה יד רַאפ סעימעדַאקַא-טּפיױה יד

 ךָאנ טדער ןעמ סָאװ ,רַאפכרעד סע זיא .םלוע ןקידנדער-שידי םעד רקיע

 -ָאזקע, ןַא זיא (קָאטסילַאיב רעדָא ענליוו יװ) עשרַאו לייוו יצ ,שידיי ןטרָאד

 טקַאפ ַא .רענַאקירּפַא-ןופצ יד רַאפ ןה ,"םידוהַאי, יד רַאפ ןה ףירגַאב "רעשיט

 רעיז ךיוא זיא סָאד זַא ןגייצרעביא וצ ייז ןזיווַאב טשינ טָאה ןעמ זַא זיא

 ,םוטנגייא שילַארָאמ

 בושי ןשידיי ןופ טײקכַאװש-טּפױה יד טכיײלַאב לכה-ךס רעקיזָאד רעד (ד

 ,הליהק עקיצנייא ןייא ןדליב וצ ןזיווַאב טשינ טָאה רעכלעוו ,ךיירקנַארפ ןיא

 -נעזערּפער רעש'הליהק רעלענָאיצַאר ַא ןיא תודע עלַא ןקינייארַאפ לָאז סָאװ

 רַאפ עיצקַא-למַאז עטקינייארַאפ ַא ;("ףירק, רעד) *טַאר, ַא טריטסיזקע סע .ץנַאט
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 עלַארטנעצ עזעיגילער ַא ןַארַאפ זיא סע .ןטלַאטשנא עלַאקָאל יד ןוא לארשי

 עזעיגילער עלַא טשינ ןרעהעג סע רעכלעוו וצ רעבָא ,(?רַאוטסיסנָאקא יד)
 ...עלַארעביל יד רעדָא ,םידרפס יד ,ןסקָאדָאטרָא יד ליּפשייב םוצ יו ,תוליהק

 ןעמַאר עשיטַארקָאמעד עש'הליהק טתמא ןייק טשינ ןגעקַאד ןריטסיזקע סע

 -עג עסיוועג ייב זיולב ךיז טפערט ןעמ ןוא ךיז רַאפ ךיז טבעל עּפורג רעדעי

 .סעיצקַא עמַאזניימעג עזיצערּפ רַאפ רעדָא ,ןטייהנגעל

 לכה-ךס ַא טָאטשנַא

 -קיװטנַא עקידרעטייו יד חוכמ תורעשה ןכַאמ וצ רעווש ייברעד זיא סע

 רעד .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא טצעזעגרָאפ טרעװ סעצָארּפ רעד .ןעגנול

 ןעמענ רעמ ץלַא טרעדנע ןעמ ,טלעטשענּפָא טשינ זיא עיצַאלימיסַא וצ גנַאג

 -סנבעל םענײמעגלַא םוצ וצ ךיז טסַאּפ ןעמ ןוא -- ייז ?טריזיוצנַארפ, ןעמ

 ןופ ןשינעעשעג יד יפלכ ןעגנוריגַאער ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ רעבָא .טרַאדנַאטס

 עלַא ןיא ךיז טקרעמ לארשי ןייק ןייז וצ הלוע ץנעדנעט ַא .ןרָאי עטצעל יד

 םענרַאפ ןוויסַאמ ןייק רָאנ ,?םידוהַאי, עקילָאמַא יד ייב וליפַא -- ןרָאטקעס יירד

 .טשינ סע טָאה

 ןופ עקימַאטשּפָא ןשיוצ גנורעטנענרעד ַא ןעמ טקרעמ תורוד עגנוי יד ייב

 -ַארַאק ןוא *עשילױוּפ , .ןזיירק עשימעדַאקַא יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןטכיש יירד יד

 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןיא ךַארּפש עמַאזניימעג ַא ןעניפעג ןטנעדוטס ?עשיב

 רעבָא .ףיונוצ ךיז ןעמ טשימ (רעטכייל זיא סָאד ווו ,עשיצולח יד סרעדנוזַאב)

 ןופ ךמס ןפיוא ןעמוקרָאפ טעוװו ךיז ןסיגנעמַאזוצ סָאד זַא ,ןעמעננָא זומ ןעמ

 ןטפַאשנגייא עקילָאמַא ןופ ךיז ןגָאזּפָא

 יד ןזַא ,ּפיצנירּפ םעד ןטיהוצּפָא וװרּפ ַא ןכַאמ עלעוטקעלעטניא עסיוועג

 רעבָא ןטסינויצ יד .גנוניישרעד עטנענַאמרעּפ ַא ןייז וצ ןפורַאב זיא ַארָאּפסַאיד

 לארשי ןָא סלַאפנדעי רעדָא ,לארשי רעסיוא ךשמה ןשידיי ַא ןיא טשינ ןביילג

 .רעטנעצ-עיצַאריּפסניא ןַא סלַא

 ,ןזײװַאב ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא קרַאטש רָאג ךיז ןריפ סָאװ ,םיחוכיוו יד

 לָאז'ס שיטָאַאכ יו .טרובעגרעדיוו ַא ףיוא זמר ַא ָאד זיא טיבעג ןקיטסייג ןפיוא זַא

 ןיא בושי רעשידיי רעיינ רעד זנוא טיג סע סָאװ ,דליב סָאד ןעזסיוא טשינ

 יד ּפָא ןכַאװש עכלעוו ,ןטנעמעלע גונעג ךיז ןיא סע טלַאהטנַא ,ךיירקנַארפ

 .םזימיטּפָא ןלענָאיצַאר ַא רַאפ ריט ענעפָא ןַא ןזָאל ןוא ןעגנוגיינ עשיטסימיסעּפ

 ,ןטלַאטשנַא ,סעיצַארטסנָאמעד ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ,ןעגנוטייצ עשידיי יד

 ץלַא סָאד -- סעיצידַארט ערַאילימַאפ ןוא עזעיגילער ןטיהּפָא סָאד ךיוא יװ

 -כאמ עשילַאטנעירָא יד לָאמַא ךיז ןלעו יצ .שי ןשידיי םעד ןטיהוצּפָא טניד

 ?גנירעה-ץלַאמש רעדָא שיפ עטליפעג ,טנלָאשט רעזנוא טימ ןשימנעמַאזוצ םיל

 עריא ןטיהּפָא לָאז הדע רעדעי זַא ,ןשטנוװעג רעמ ,טרעקרַאפ ,זיא יצ

 ?ןטרעוו עשימָאנָארטסַאג ...ןוא עשיגָאלָאכיסּפ ,עקיטסייג

 ןעמ טעוו טכייל ױזַא טשינ .רעפטנע ןַא ןבעג םעד ףיוא טעװ טפנוקוצ יד

 רעד רעבָא .ןטפַאשנגייא ןוא ןפירגַאב עטלצרָאװעגנײא-טלַא ןעגנערברעטנוא

 -עמַא ןטימ זיוצנַארפ םעד סיוא טכיילג סָאװ עיצַאזידרַאדנַאטס ןופ סעצָארּפ

 (!ןעלפייווצ וצ ןָא ןביוה רענַאקירעמַא ליפ ןכלעוו ןיא) "ףייל ףָא ייוו, רענַאקיר

 רערעדנַא רעד ןופ .ןטפַאשנגייא יד-טָא ןטיהּפָא רַאפ לגנַארעג םעד טרעװשַאב

 .םזילַארולּפ ןלערוטלוק ַא רַאפ ףמַאק רעד ךיז טלקיװטנַא רעבָא טייז
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 זיולב ךיז ןלעוו רימ .הנקסמ ַא ןָא ןביילב טכיזרעביא רעזנוא עקַאט טעװ

 -קיװטנַא יד ןרילומיטס סָאװ ,ןרָאטקַאפ עלַא יד ןענעכייצרַאפ טימ ןענעגונגַאב

 -וטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק :ןבעל ןשידיי ןקיטנייה ןופ גנול

 -מיג ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ,שיזיוצנַארּפ ןוא שידיי ןיא ןענַאגרָא-עסערּפ ,סעיצ

 .װ .א .א ןרעטנעצ-הליהק ,סעיזַאנ

 סָאװ ,גנוטייל רעד ןיא עיטַארקָאמעד לסיב ַא טלעפ סע :טייקינייא טלעפ סע

 -נגגעק ערעסעב ַא טלעפ סע :ןעלבַאטָאנ עסיוועג זיולב ןופ טנעה יד ןיא טגיל

 םעד ןשיװצ ךיוא יו -- ןרָאטקעס יירד יד ןשיװצ שינעדנעטשרַאפ עקיטייז

 .רוד ןגנוי םעד ןוא ןטלַא

 עשיזיוצנַארפ סָאד .ןעיצ טשינ ָאד רימ ןלעװ ךירטש ןקיטליגדנע ןייק

 ,רָאי קיסיירד עטצעל יד ןיא ?סעיצולַאװער, ליפ וצ טבעלעגרעביא טָאה םוטנדיי

 ןענעקַאב וצ ךיז ןייז טנייה טעװ גונעג .ןעיידרַאפ טכייל ױזַא ןענָאק ייז לָאז סע

 טשינ טביילב טייקכעלקריוו יד זַא קידנסעגרַאפ טשינ ,קיטַאמעלבָארּפ רעד טימ

 .שיטַאטס

 ךיז טגעװַאב ןיוש ןוא .רעדליב עכעלטע טּפַאכעגפיוא טָאה גיוא רעזנוא

 ...עקיבלעז סָאד ןצנַאג ןיא טשינ דליב סָאד זיא ןיוש ןוא שזַאזייּפ רעד רעדיוו

 1918 ןיא ןריובעג ,ַאקװַאלוב ירנַאה
 טייז זירַאּפ ןיא טבעל ,(עטיל) עדיל ןיא
 ןיא טנרעלעג ,עיזַאנמיג רעד ךָאנ ,5
 וצ טרעהעג .רַאנימעס רעניבַאר רעזירַאּפ
 -רמושה , גנוגעווַאב רעד ןופ רעדנירג יד
 -רָאפ : טנייה) ךיירקנַארפ ןיא "ריעצה
 עשיטסילַאנרושז ןייז ןָא טביוה .(רעציז
 םעד תעב ןעגנוטייצ עקניל ןיא ערעירַאק
 -גַארפ-שידיי ןיא טביירש ,טנַארפ-סקלַאפ
 ןיא ןעניישרעד סָאװ ,ןעגנוטייצ עשיזיוצ
 .המחלמ רעד רַאפ זירַאּפ

 -מוא ןַא רע טפַאש 1940 רעבָאטקָא ןיא
 רעשיטסינויצ ןופ עיצַאזינַאגרָא עלַאגעל
 ,"ריעצה רמושה , ןופ לײטנָא ןטימ טנגוי
 -וּפ , ןוא "ץולחה ,, ,("רורד,,) "טייהיירפ,
 -רַאפ ַא טימ ןָא טריפ סָאװ ,"ןויצ ילע
 : טייקיטעט רעטגייווצ
 עשידיי ןטלַאהַאבסיוא ןפלעה ,ןריּפַאּפ עש
 -נַא ןטײרּפשרַאפ ןוא ןטיירגוצ ,רעדניק
 -טעלב-גולפ) לַאירעטַאמ ןשיטסיצַאנ-יט
 -נוא ןגעק ןטקַא-שזַאטַאבַאס ,(וו"אא ךעל
 יד רַאפ ןטעברַא סָאװ ןעגנומענרעט
 -ָאנ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ...ןשטייד
 ץיוושיוא ןייק טריטרַאּפעד ,1942 רעבמעוו
 .1942 ילוי ןיא

 ךיז טקילײטַאב גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 -רַאפ ןופ גנודנירג רעד ןיא 1945 יַאמ ןיא

 עטריטרָאּפעד עשידיי ענעזעוועג ןופ דנַאב

 .(טנעדיזערּפ טנייה) ךיירקנַארפ ןיא

 עשידיי ענעדישרַאפ ןיא קיטעט זיא

 -ניא עלַאנַאיצַאנרעטניא ןוא עלַאנָאיצַאנ

 -רעדיוו ןוא ("ףירק, א"ווצ) ןצנַאטס

 -טנפערַאפ טָאה .סעיצַאזינַאגרָא-דנַאטש

 ילַאפ ןריצירבַאפ

 : שיזיוצנַארפ ןיא רעכיב עכעלטע טכעל

 א ,סיצטאב "7 ןוא ץיושיוא ןגשו) יירד
 רעװעשרַאװ ןגעוו טנגוי רעד רַאפ ןַאמַאר

 ַא ,("גנונעפָאה ןופ חילש רעד,) ָאטעג
 רעד,) םזינויצ ןרעביא ייסע ןשירַאטסיה

 : טעלפמַאּפ ַא ,("ףורסיורַא רעשיטסינויצ

 .א"א "עגַארפ-ןדיי יד ןוא ןטסינומַאק יד,

 עשידיי עכיײרלַאצ ןופ רעטעברַאטימ
 טַאה ,סעיצַאקילבוּפ עשידיי-טשינ ןוא
 -נוצעזרעביא ענעדישרַאפ טכעלטנפערַאפ
 .שיזיוצנַארפ ףיוא שידיי ןופ ןעג



 ש טי 1 א 8 .+

 קו ראב 5 טא

 ("ןביולג ןופ חוכ , לייט ןטייווצ ןופ טנעמגַארפ)

 עטלּפָאט יד רעטניה ןײרַא ךיז טעבנג רע .טסָארפ ַא טנערב ןסיורד ןיא
 טנייה זיא טעװָאקרַאפ .ןעמולב ןוא רעמייב רעטצנעפ יד ףיוא טלָאמ ןוא ןריט
 .טלעוו עסייוו יד

 -פיוא טשרע טָאה לזמ סָאד ןעמעוו ,טחוש רענעזעוועג רעד ,עלעמהרבא בר

 ןטימ ןפמעק רעדיוו טנייה זומ ,ןעוועג םוקמ הנשמ טָאה רע יװ םעד ךָאנ טניישעג

 .ןעלגנַארעג עיינ וצ ןטיירג ךיז ןוא לרוג

 ןופ טייו טשינ ,ךייט-ארוזב םורַא שוריג-ןדיי רעד ןויער ןפיוא טמוק םיא

 -עגסיוא טימ ןענַאטשעג טלָאמעד ןענעז ןדיי הדע רעדארגעשיוו יד .טנָארּפ

 רימ ןלָאז ןיהוו ,םלוע לש ונובר -- :למיה םוצ טנעה עקידנטעב ,עטקערטש

 ? ןייג

 םוצ עטקערטשעגסיוא טנעה טימ ןיײלַא רענייא עלעמהרבא בר טייטש טנייה

 ? קירוצ ךיא זומ סָאװ רַאפ ,רעקידמימחר -- :למיה

 סע ןעוו קירוצ טמוק לפשה םלוע םעד ףיוא טריטסיזקע סָאװ ץלַא !קירוצ

 "ניק יד ןופ רעוו תיב-ינב ןייז ןלייטעצ עלעמהרבא בר זומ רעדיוװ .טייצ יד זיא

 ןעמוטש ןיא טלגָאװרַאפ רע ןוא טיונ רעסיורג ןיא עשרַאװ ןיא ןביילב לָאז רעד

 .טעמוא

 ןוא רעווש טעװעצַארּפעג ,הדע רעדארגעשיוו רעד טנידעג רע טָאה רָאי ןצכא

 טסייוו רע .קירוצ רע זומ טנייה ןוא -- טַאהעג טשינ החונמ ןייק לָאמ ןייק ,רעטיב

 .לטעטש ןיא ןייז וצ ןקתמ ךָאנ סָאװ טשינ וליּפַא

 -יא ןרָאפעג .תושפנ-תנכס טימ ןעוועג זיא גָאטרעטני םעד ןיא עדזאי יד

 ןיא ןענעז ייז סָאװ םיוק .ןשטילג עקידארומ ןוא גרעביינש עטעוװָאקרַאפ רעב

 -ניק יד טימ רע טָאה טקיטכענעג .וועשטאכאס ןייק ןעמוקעגנָא טכַאנ רעטעּפש

 -רַאפ ךיז ןבָאה רעדניק עלַא ,סנּפאצזייא טימ לופ רעלכייּפש ַא ןיא ץעגרע רעד

 ...רעייפ יו טנערבעג טָאה עלעמהרבא רָאנ ,טליק

 שטנעמ רעיירפ ַא :םולח ַא יו ןעזעגסיוא םיא טָאה עשרַאװ ןיא רָאי סָאד

 .טימעג קיטכיל ַא טימ

 טָאה רענייק רעבָא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא רע זיא דארגעשיוו ןייק ןעמוקעגנָא

 ןטלַאק ַא ןבעגעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע יד .טרַאװעגּפָא טשינ םיא

 טוג טסָאה :םיצורית עליופ יילרעלכ טימ קעװַא לענש ןענעז ,םכילע-םולש

 ןומ טעוו בר רעזדנוא ךיוא .ןימרעט ןטצעל ןיא ןעמוקעג טסיב סָאװ ,ןָאטעג

 .תונברה אסכ ןייז ןרילרַאפ טשינ ליו רע דלַאביװ ןעמוקקירוצ

 טָאה רע זיב ץריוש ךענעה ייב רעדניק יד טימ עלעמהרבא טָאה טזיוהעג

 טרָאד ךיז טָאה רע .תלופמ עתמא ןא ,ענעלַאפעגנייא בלַאה ַא ,הריד ַא ןעגנודעג

 זיא סָאװ ,הריד רעקילייווטייצ ןייז ןיא ,יװַא רָאנ ךיז טדער'ס ,טנדרָאעגניײא

 טימ לרעמיצ ןיילק ַא ןוא ךוק רעסיורג ַא ,רעביטש עסיורג ייווצ ןופ ןענַאטשַאב

 טיצ רעד טימ רשפא טעװ סָאװ ,רעלעק ַא ךיוא יו הכוס ַא ףיוא ךַאדלגילפ ַא
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 טימ ךיז טציירק סָאװ ,ףיוה רעגנַאל רעד ךיוא זיא הלעמ ַא ןעמוק ץונ וצ

 .ןלעפסיוא טשינ ,םשה ךורב טעװ טיורב .לפייה סרעקעב הנח

 ןבילבעג ןענעז סָאװ ,םירפס יד רקיעב ,לבעמ לסיב סָאד ןענדרָאניײא ןכָאנ

 -עג טשינ רעמ רע טָאה ,רעלעק םענעי ןיא ,ןעגנורידרַאבמָאב יד ץָארט ,ץנַאג

 רע .םוי דלי המ טשינ טסייו רענייק םורָאװ ,הקזח ןייז ןפיוקרַאפ וצ טכַארט

 .עלָאקש ןיא עלעבייט עגנוי סָאד ןוא םירדח ןיא ךעלגניי ייווצ יד ןבעגעגניירַא טָאה

 ּצ

 ווירב יד ןיא .ןרַאמשָאק טימ קעװַא ןעייג סָאװ ,געט עקיטעמוא ,ערעווש

 -- עמַאמ יד טביירש -- ןושרג :הסנרּפ ןגעוו טנָאמרעד טשינ טרעוװ עשרַאװ ןופ

 ןופ רשכה ןטימ םורַא ךיז טגָארט ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא סיפ יד טסייר

 -ירבַאת רעד וצ יורטוצ ןייק טשינ טָאה'מ :טשינ טפיוק רענייק ןוא טַאניבַאר

 .ץלַאמשנזנעג עװערַאּפ ןופ עיצַאק

 יד ייב רע טייטש גנַאל ןעהעש .בוטש ןיא טעמוא רעקידנעיירש ,טעמוא

 ןיא ךיז ןעלזעלב ןעקנַאדעג ךס ַא .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר ןוא קנעש-םירפס

 .טשינ םיא ןעניפעג ןוא טלַאהנָא ןַא וװ ץעגרע ןכוז ,חומ ןייז

 םעד רע טָאה ,עשרַאװ ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב עטַאט רעד טָאה טלמונַא

 ןעהעש ןענַאטשעג רָאנ ,םענייק וצ טדערעג טשינ ,ענעשעק ןיא טקעטשרַאפ ווירב

 םייח ןעוו .שינעעשעג קיטכיוװ ַא טרַאװעגּפָא טלָאװ רע יו ,רעטצנעפ םייב גנַאל

 רע טָאה -- הלילח ,קנַארק זיא עטַאט רעד יצ טגערפעג רענעקָארשרעד ַא טָאה

 טָאה רעטעּפש גָאט ַא .שינעעשעג קיטכיוו ַא ןטרַאװּפָא זומ'כ -- טרעפטנעעג

 -נוא רעבָא ,רימ טימ ךיז טליּפש לרוג רעד יװ עז -- :ןעמייח וצ טגָאזעג רע

 .טשינ ךיא לעװ ךיז ןבעגרעט

 ּצ

 תווצ רעד ,בר רעסיל ןופ םעדייא רעד ,ןהכ רזעלא בר רעקסוטלופ ןופ לקינייא

 םילודג ןב ןוא דיסח רעדארגעשיוו רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .תעד

 טשרמולכמ ,עשרַאװ ןיא ןעלמהרבא וצ ווירב יירד יד ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא

 בא ,ןימרעט םוצ ןעמוק לָאז רע ,הדע רעדארגעשיוו רעד ןופ ןעמָאנ םעניא

 .הטיחש ףיוא הקזח יד ןרילרַאפ רע טעװ טשינ

 -עג ַא טימ םיא וצ טזָאלעג ןָאזלעליװ דוד 'ר ךיז טָאה -- הטוש ןקז --

 ןעמונעג רַאפרעד ןוא טחוש רעזנוא רַאפ ןעוועג לפטמ ךיז טסָאה וד -- יירש

 ?ןעמעוו ןופ ןוא ןעמוקַאב וטסָאה טלעג לפיוו ,גָאז .דחוש

 ןייג רע לָאז .לביטש ןופ רעטייו ליפ טפעייועצ ךיז טָאה םערוטש רעד

 זיאס .תחא די טכַאמעג טָאה רע ןעמעוװ טימ ןעגנוי עליו ןוא םיבצק יד וצ

 טָאה גנונערָאװ רעטצעל רעד טימ ווירב רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ ןרָאװעג

 -עגסיוא רע טלָאװ רעטעּפש טייצ ַא ןיא .קזיה ןסיורג ַא טפַאשרַאפ ןעלמהרבא

 -רַאװ ןיא ןביילברַאפ :לרוג םעד טמיטשַאב ןײלַא ןוא ןעגנולעטשַאב ענייז טריפ

 ,טשינ רעדָא עש

 טסעװ -- קיטיױו טימ ןגירשעגסיוא עלעמהרבא טָאה -- ארממ -- ןקז --

 .ענמאלז ךענעה ןופ ףוס םעד ןבָאה

 ןגעק תקולחמ ַא טרעקַאלפעצ לָאמ ַא טימ ךיז טָאה לביטש רערעג ןיא
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 -עג ןבָאה עלַא ןוא ןברָאטשעג ןהכ רזעלא זיא דָאנרעד גנַאל טשינ ןוא

 .רפכמ זיא התימ יד רָאנ זַא ,טסווו

 ןכעלגעטיגָאט ןופ טניו םעניא ןירַא טזומעג למהרבא טָאה ףוס לכ ףוס
 טריפעגנייא רע טָאה ,הרוחש הרמ ןיא רעפיט ןעקניז טשינ לָאז רע ידכ .ןבעל

 ָאי טימ זיולב טרעפטנעעג ,ןקתש ַא ןרָאװעג ,ןבעל ןסירעצ ןייז ןיא גנעג עיינ

 ענייז םגה ,ןענרעל טצעזעג ךיז ףָאלש ןופ םוקפיוא ןטשרע םייב ןוא ןיינ רעדָא

 םעד ןגעוו ןעגנוטכַארט יד בילוצ טגנערטשעגנָא ןוא טיירטשעצ ןענעז םישוח

 .ןענרעל וצ טשינ םיא טניד ּפָאק ןייז ןוא עשרַאװ ןיא החּפשמ ןייז ןופ לייט ןטייווצ

 םעד ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ רעמ טָאה ,רענרעל רעטוג רעד .,םייח

 .הכאלמ ףיוא ןענרעל ןייז ןטיברַאפ טָאה ןוא בוטש רעד ןופ רעצ ןוא טעמוא

 וצ ןרעייטשוצייב ידכ ,ןרָאק ןוא ץייו ןלָאמ ןעמונעג לכעלימ-טנַאה ַא טימ

 סָאד ,רעלעק ןסַאנ ןופ טנַאװ רעד וצ טקיטסעפעגוצ לכעלימ סָאד .הסנרּפ

 ןיא ,הלילח רעה וצ טשינ ,קעז עטלַא טימ טּפָאטשרַאפ לרעטצנעפ עניילק

 .ןסיורד

 זאניווירק טנַאדנעמָאק רעשטייד רעד טצוװעשובעג טָאה לטעטש ןיא

 ןופ קערש יד .ףוצרּפ ךעלשטנעמ ַא ןיא לווייט רעד ,םהעב טנַאנטיײל ןייז טימ

 טקישרַאפ זיא רעטָאפ סנעמעוו ,קישזיק זיא ףליהעג סמהעב .טנגעג רעקימורַא

 ןסקַאװעגסױא טייצ רעד טימ זיא קישזיק ...םיבוט םישעמ בילוצ ריביס ןייק

 ײלרעלַא ןקעדטנַא ױזַא יו ןלַאפנייא ענייז טימ טמשעג ,במעד ַא יו קרַאטש

 ןגעקטנַא םיא זיא קישזיק ןעו רעױּפ םוצ זיא ייוו ןוא דניוו .ןשינעגרָאברַאפ

 -סיוא טימ לרעױּפ ןעמערָא םוצ קישזיק ךיז טגָארט סנטייוו ןופ ןיוש .ןעמוקעג

 רעױּפ רעד זיב גנַאל ױזַא ןגָאװ ןיא טרעטשינ ,טערומשז ,סענאגיוא עטעּפולעג

 סאדייה טימ רוטנַאדנעמָאק רעד וצ ּפָאלַאג ןיא ןעלדער ןקישזיק טימ ןעמַאזוצ

 .סרעטעװרענָאד ןוא

 ּצ

 ןָא לכעלימ סָאד ןעיירד ןפלָאהעג טָאה ,רעדורב רערעגניי רעד ,עלעסָאי

 ןָאק רעכלעוו ,סנרעטלע ןופ שרעדנַא זיא רעטקַארַאכ ןייז .קשח ןטסדנימ םעד

 עבלאק יד ןעיירד ןוא רעלעק ןרעטצניפ ןיא טעקַאנ בלַאה גנַאל ןעהעש ןייטש

 :טעוועטנובעצ עלעסָאי ךיז טָאה ףוס םוצ .םרג-רומח ַא יו

 רע טשיוו -- ןעוטפיוא טשינרָאג וטסעװ עבלאק יד ןעיירד ןטימ ,םייח --

 .גנירג ןוא ןייר ,טעברַא ןַא ןכוז לעװ ,וטסעז ,ךיא -- ןרעטש ןטסייוושרַאפ ןייז

 םעד ןגָאי ןוא סעקשיק יד ןסייר ,רעטעּפש ןטייוו ןיא רעדָא ןגרָאמ ןייז געמ

 .רימ רַאפ טשינ זיא ךעד

 ,קַאבַאט רעשטייד רעד ךיוא טקריו גנומיטש עטכעלש סעלעמהרבא ףיוא

 טוג ,דנָאלב ןייז קַאבַאט רעד געמ .ןגָארטרַאפ ןפוא םושב טשינ ןָאק רע סָאװ

 .טשינ םעט ןייק טָאה ןוא יורטש זיא'ס רעבָא ,טקַאּפעגנייא ןייש ןוא טגעלפעג

 ַא טימ ןעוועג דבכמ םיא ןעמ טָאה ,בוטש ןיא סעיסיס המלש ייב ,לָאמ ןייא

 יו טעז :ןעוװעג היחמ ךיז טָאה עלעמהרבא .ןיטיט ןשיסור ןטכע ןופ סָאריּפַאּפ

 ...ןדע-וג םעט ןבָאה ןוא ןקלאב םוצ ףױרַא ךיז ןעלקייק ךעלכיור עאלב יד

 .רעגיינ טימ רע טגערפ -- ?ןיטיט רעטכע --

 רַאפ ןופ זיא קַאבַאט רעד -- :ןײרַא דרָאב ןייז ןיא סעיסיס המלש טלכיימש

 לָאטיּפש רעקצָאלּפ ןיא ןגעלעג ןיב'כ ןעוו ,שוריג ןרַאפ גנַאל טשינ .המחלמ רעד
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 ןפיט ןיא ןטלַאהַאב ,ןייז יז לָאז טנוזעג ,ענעדיי ןיימ טָאה ,םירוסי עסיורג ןיא

 עקשוּפ ַא טימ ןייז דבכמ ךייא ךיא ליװ ,ונ .טנָאקעג רָאנ טָאה יז סָאװ רעלעק

 .ןייז היחמ ךיװ ריא טעװ ,טנופ ריפ ןופ קַאבַאט

 הנתמ יד ןעמונעגנָא ןוא טכַארטעג טשינרָאג ייברעד טָאה עלעמהרבא בר

 .חוכ-רשיי ןטיירב ַא טימ

 ַא ןהחמש-םהרבא ייב טפיוקעג רע טָאה םייה ַא ךיז וצ קירוצ געװ ןפיוא

 עשימייה ,ענעגייא ןריצירבַאפ ןענָאק וצ רעפאטש ַא ןוא ןזליג עלדופ עסיורג

 .ךיורבעג ןייז רַאפ ןסָאריּפַאּפ

 -מעד ןופ דָאלפוש ןיא רצוא ןרעיט ַא יו ןיטיט םעד ןטלַאהַאב טָאה רע

 -ַאּפ ןא רע טּפוטש ןגרָאמירּפ ןדעי .קנעש-םירפס ייווצ יד ןשיווצ שיט םענעב

 ,גָאט ןצנַאג ןפיוא ןסָאריּפ

 םעד רע טמענ ןענַאװ ןופ ,עטַאט רעד ךיז טרעדנווו טייצ רעצרוק ַא ךָאנ

 עלעסילש סָאד ןוא ןסָאלשרַאפ קידנעטש זיא דָאלפוש רעד דלַאביװ ,קַאבַאט

 ?אה ?ךעלגעמ סָאד זיא יו .לשעט-לטסעוו ןיא םיא ייב טקעטש

 -עג זיא (שטינַאמ .י) ןײטשּפע ףפוי
 .1902 רָאי ןיא דארגעשיוו ןיא ןריוב
 ,החּפשֿמ רעשינבר ַא ןופ קידנעמאטש
 טסיײג ןיא גנואיצרעד ַא רע טמוקַאב
 טנרעל רע  .עיצידַארט רעשידיסח ןופ
 -ליב עכעלטלעוו .הבישי ןוא רדח ןיא
 .תוחוכ ענעגייא טימ טרעבַארעד גנוד

 טקילײטַאב ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש
 ןייז ןופ טעברַא-רוטלוק רעד ןיא ךיז רע
 ןיז ךישממ רע זיא ױזַא ןוא לטעטש
 ןּפרעװטנַא) עיגלעב ןיא : ןבעל ץנַאג
 .זירַאּפ ןיא 1922 טייז ןוא (לסירב ןוא

 טביירש טסנוק ןופ רעבַאהביל ַא יװ
 -סיוא טריזינַאגרַא ןוא ײרעלָאמ ןגעוו רע
 .ןעגנורעלקפיוא טיג רע וו ןעגנולעטש

 רעציזרַאפ רע ןיא 1968 ןיב 1962 ןופ
 -רַא, רעד ייב עיסימָאק-רוטלוק רעד ןופ
 -ַארעטיל טריזינַאגרָא ןוא "'םייה-רעטעב
 .ןטנװַא-רוטלוק ןוא עשיר

 -עברַא  ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 -נַא ןוא ?טרַאװ רעזנוא ,, ,"טרַאװ-רעט
 סָאד ןבעגעגסױורַא .ןטפירשטייצ ערעד
 גַאלרַאפ-ץרּפ) 'ןביולג ןופ חוכ , ךוב
 ליפ רעיז טַאהעג טָאה סָאו ,8
 .ןפורּפָא עמערַאװ



 ק ע ב ע ב -ק

 "ףעשזורענ ילַאּפ , ןופ ןסילוק יד רעטניה

 (שזַאטרַאּפער ַא ןופ ןטנעמגַארפ)

 רעזירַאּפ יד ןופ ןיגינעק יד זיא ,םערוט-לעפייא ןוא םַאד-רטָאנ ,רווול ןכָאנ

 עטסרעלוּפָאּפ יד ,אמזוג ןָא -- לידבהל -- "רעשזרעב ילָאפ, -- ןלָאה-קיזומ

 םישדח-רעמוז יד ןיא ןכוזַאב עכלעוו ,ןטסירוט עשידנעלסיוא יד ייב עיצוטיטסניא

 ,טָאטשטּפױה סכיירקנַארפ זיײװנסַאמ

 זדנָארב ןיא ףעילערַאב ַא טימ טריצַאב זיא רעטַאעט ןופ דַאסַאפ רעד
 ןופ רעטקַארַאכ םעד טריזילָאבמיס סָאװ ,יורפ רעטעקַאנ רעקידנבעווש ַא ןופ
 ,לָאה-קיזומ ןקיטרַאנגייא ןקיזָאד

 עשידיי יד ןופ םענייא ןיא ,קילעפוצ ,ךיז טניפעג "רעשזרעב-ילָאּפ , יד

 -נָאמ ןופ טנגעג רעד ןיא ,ןרַאװלוב עסיורג יד ייב ,עשיר יר ףיוא ,ןלַאטרַאוװק

 עשידיי יילרעלכ טימ טמערעגמורַא יז זיא תונכש ןיא ןטייז עלַא ןופ ,רטרַאמ

 יד ךיז ןגָארטעצ סע עכלעוו ןופ ,ןענַארָאטסער ערשכ ןוא ןעניזַאגַאמ ,רעבלעוועג

 טלטייבעג ,טַאלַאס-גנירעה ןופ ,תולח עשירפ ןוא שיפ עטליפעג ןופ תוחיר

 ,םילכאמ עטצריוועג ערעדנַא ןוא לביצ טימ ךעלרעבעל ,טיורב

 ,ןטסירוט עשידנעלסיוא :ןדיי םינימה לכ טפָא ךיז ןעיירד רעטַאעט ןרַאפ

 -יטכַאניב רעד וצ ןטעליב ןפיוק וצ ךעלרעטצנעפ-עסַאק יד ייב ךיז ןּפוטש סָאװ

 ךיז ןּפוטש ,טנעגעג רעד ןיא ןעניוװ סָאװ ,רעדיוװ רעזירַאּפ יד .גנולעטשרָאפ רעק

 ,םילכאמ עקַאמשעג יד ןופ סעּפע ןפַאשוצנייא ךיז ידכ רעבלעוועג יד ייב רָאג

 .שיט ןשימייה ןרַאפ

 יר ףיוא ךעלעּפַאק ךעלציּפ טימ טיילעגנוי ןריצַאּפש ךיוא ָאד ןעמ טעז

 טימ ,ןײרַא ןרעטש ןיא ,עפיט ,ןשוילעּפַאק עטיירב טימ ןדיי ערעטלע ;ּפעק ץיּפש

 םעד ייברַאפ לענש ןפיול ייז .סמערָא יד רעטנוא ךעלקעז-ןיליפת ןוא םיתילט

 .קינייו טשינ ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלכעליש ןוא ןלוש ערעייז וצ ,לָאה-קיזומ

 -עגסיוא ןענייז סע וװ ,רעטצנעפ-יוש יד ייב ּפָא טשינ ,הלילח ,ךיז ןלעטש יז

 יז ןופ לייט ןוא ייברַאפ ןלייא ייז .סנירעצנעט עטעקַאנ יד ןופ רעדליב יד ןעגנָאה

 ...לָאמ יירד סיוא וליפא ןעיײּפש

 ןופ דַאסַאפ רעכַאלּפ ,רעטרירטסוליא רעד סיוא טעז גָאט ןופ ךשמ ןיא

 טמוק .םורַא ןקידעכָאװ ןופ למוט ןוא שער ןכרוד טמעשרַאפ יו "רעשזרעב-ילָאפ;

 ןסָאלשעג ןרעװ ןעניזַאגַאמ ,סָארויב-עזייר ,רעבלעוועג יד ןעוו ,טנוװָא רעד רעבָא

 רעטכיל עטרילָאק רעטרעדנוה .רעטַאעט ןופ ןריט-רעדָאפ עלַא ךיז ןענעפע --

 םורַא .ןענייש ןעמונעג םיצולּפ טלָאװ ןוז יד יװ ,ןלַארטש ןוא ןעשטשילב ןעמענ

 ןופ ןעמוק סָאװ סעידָאלעמ עטלַאשעצ יד ןופ ןוא ןבעל קישער טימ לופ טרעוו

 :טרעהעג ךיז טלָאװ ייז ןיא יוװ ,לָאה-קיזומ
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 .| ןגיזַאב טשינ רענייק ךימ טעװ טכַאנייב !ךיא גינעק רעטציא

 -עגפיוא "רעשזרעב ילָאפ, רעד ןיא טָאה (1 יקָאּפע-לעב, רעד ךָאנ גנַאל

 ,טליּפשעג טָאה יז .טעגנַאטסימ עטמירַאב-טלעוו רעטעּפש ןוא עגנוי יד טלַארטש

 -נַאפ ַא טימ טושּפ .םרַאש ןוא ןח ןרעיוהעגמוא ןַא טימ ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג

 ,רעביוצ ןשיטסַאט

 יד טָא ןירעגניז רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ םיטש ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז

 ןעמ יװ סע זיא ,לדיל ַא ןעגנוזעגפיוא רעבָא יז טָאה .טעגנַאטסימ עקידריווקרעמ

 טימ לופ ןעוועג זיא עריא גנוגעווַאב עדעי .םירבא עלַא ןיא ןעגנַאגעצ -- טגָאז

 .עיצַארג טימ ,ןח

 -ַאּפ ןיא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ןעוװעג רעדיל עריא ןענייז טייצ רענעי וצ

 ןטמירַאב ןוא ןטבילַאב ריא ןעגנוזעגכָאנ גנַאל-ןרָאי ןבָאה טייק ןוא דניק ,זיר

 :ןערפער םעד טרעהעג ןעמ טָאה ןעגנַאגעג זיא ןעמ ווו ."ירַאּפ ןָאמ, --- רעגָאלש

 ."זירַאּפ ןיימ ,זירַאּפ ןיימ --- ףרָאד ןיימ וטסיב ,ןח טימ ,ןייש יו,

 :דיל-ןיורק ןלַאטנעמיטנעס ריא ןופ רעגָאלש רעד ןעמוקעג זיא רעטעּפש

 ךָאנ סע טגניז ןעמ סָאװ ,"עמע'ט עשז ,עמע'ט עשז ,עמע'ט עשז ירַאּפ,

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב

 ףןרעדעפ ןיא טליהרַאפ ןוא טלקיוװרַאפ ןעוועג יז זיא טעמכ קידנעטש

 ַא יװ יז טָאה סױרַא ייז ןופ .ןעמויטסָאק עריא -- ןלַאוװו ןיא ןוא ןרעטילפ

 ריא ןופ דיל סָאד -- דיל ךעלמיטסקלָאפ ריא טעשטשיװשעגסױרַא עלעגייפ

 :ןבעל ןגייא

 (2 ".ינעד-ןעס רובָאפ ןַאד עענ יאוס עשז,

 -סקלָאפ ןטושּפ םייב גלָאפרעד ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה דיל עקיזָאד סָאד

 עלַא טצנַאטעג ריא ייב ןבָאה סע .טפושיכעג טָאה יז .עירעלַאג רעד ןופ םלוע

 ןבָאה עכלעוו ,סיפ עגנַאל ,עטקָאטעג-ןייש עריא סרעדנוזַאב רָאג ןוא םירבא

 .ךיירקנַארפ ןיא עטסנעש יד יװ טמשעג

 ןַא ןופ רָאנ -- ףַאיּפ טידע רעטעּפש יװ -- ןעוװעג יז זיא טייצ ריא וצ

 .זירַאּפ ןופ דניק סָאד ."ירַאּפ עד םָאמ על; -- רעטקַארַאכ ןרעדנַא

 ןטָארטעג ןבָאה סע ווו טערב סָאד ןעוועג זיא "רעשזרעב ילָאפ, ןופ עניב יד

 ָאד .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןוא ךיירקנַארפ ןופ רעלטסניק-עדַארטסע עטסערג יד

 ,טנַאלַאט רעלעניגירָא ןוא רעסיורג רעד ,טייצ עגנַאל ַא ,טקיטלעװעג טָאה

 .עילַאװעש סירָאמ

 תעב ,ליומ סעילַאװעש ןופ טלדורּפשעג טָאה םזימיטּפָא ןוא דיירפ ליפ

 ָאד זיא סע) "ַאושז ַאל'ד ַאי; :דיל ךעליירפ-קידרעפָאה ןייז ןעגנוזעג טָאה רע

 ןייו ןוא "םוב ַאל ּפָאה -- רעּפסָארּפ, ,דיל-ןשַאּפַא טרוכישרַאפ ןייז :(דיירפ

 ןיב'כ) .?ַאור ןע'ק ערעה ילּפ יוס עשז, ,דיל-ןרַאשָאלק-בלַאה ןוא גינעק-בלַאה

 .(גינעק ַא יו רעכעלקילג

 טליּפשעגסױא רָאנ ,ןעגנוזעג זיולב טשינ עילַאװעש טָאה דיל ןקיזָאד ןיא

 רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ,רוכיש ןטקיזיילרַאפ םעד ,תועונת עלַא טימ

 -ייוצ ַא .גינעק רעכעלקילג ַא יװ טייקנדירפוצ ןופ ןגיוא יד טימ טפושיכעג

 .ה"י ןט-20 ןופ ביױהנָא ,טייצ יד -- "עכַאּפע עניױע יד -  "קָאּפע לעב 4

 סע ווו ,סָאג רעזירַאּפ "העדה ןעט רעז דאפ ןפיוא ןרירפמעק ןיביכת - 6

 .ןשטנעמ-סקלָאפ ןעניווו



 23 קענעב .ק

 ערעדנַא סָאד ,גינעק םעד -- םינּפ בלַאה ןייא .טליּפשעג טָאה עקסַאמ עקידמינּפ

 ,גינעק ןשילגנע ןרַאפ ןעגנוזעג דיל סָאד עילַאװעש טָאה בגא .רַאשָאלק םעד --

 .ןָאדנָאל ןיא ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק ןיא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא רע ןכלעוו ךרוד

 ןוא .?זירַאּפ ןופ לגניי סָאד, ןפורעג טייצ רענעי וצ ןעמ טָאה םיא ךיוא

 ןופ רעטרעוװ יד טימ רעדיל ענייז ןיא םיא ןריזַארּפַארַאּפ ןעמ ןָאק ,ליוו ןעמ זַא

 עלא :דיל ַא סנַאטנָאמ וויא ,ןטמירַאב גָאט וצ טנייה זיב ןוא רעטעּפש םעד

 .(3 "עמעָאּפ ןע טוט עס ירַאּפ עד ןעמַאג

 -ַארד ,קָארג :רעקימָאק עטמירַאב יד ןטערטעגפיוא ןענייז ,לַאז םעד ןיא .ָאד

 ,ןטסיטרַא עשיטַאמַארד עסיורג ,עטמירַאב-טלעוו עכלעזַא וליפא ןוא קַאב ,סענ

 .ַאװָאלװַאּפ -- ןירעצנעט עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוא רעוַאב ירַאה -- יװ

 "רעשזרעב ילָאפ; ןיא זיא רעלטסניק עסיורג עדַאיעלּפ רעקיזָאד רעד ךָאנ

 עכלעוו ,לדיימ-ןטַאלומ גנוי ַא ,ןיטעדעוװ-טּפיױה יד יװ ,ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 ,טנייה זיב ,יד זיא סָאד .קיניטרַאמ לזדניא םענופ זירַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא

 .רעקַאב ןיפעזָאשז עטמירַאב-טלעוו

 ,רעּפרעק ןלַארוטּפלקס םעניורב ריא טימ ,לדיימ עקירעי 23 עגנוי סָאד

 ריא ךָאנ דלַאב טָאה -- טייקנייש רעשירעלדיימ-ףייר ןוא ןגיוא-חרזמ עקידרעייפ

 .עינָאפמיס ַא יװ ןעוועג זיא ןליּפש ריא .זירַאּפ ןעמונעגנייא טירטפיוא ןטשרע

 -רעביא; יד טשיוװרַאפ ןוא טנחַאב ,טנײשַאב טָאה יז ,קידנקריוו .שירעלטסניק

 -עצנעט ןוא סניטסיטרַא עטעקַאנ ,עלַאנַאב ערעדנַא יד ןופ ?טײקנצלַאזעג

 -וויַאנ ..טימ טליּפשעגסױרַא ריא ייב ענדָאמ סעּפע טָאה טײקטעקַאנ ריא .,סניר

 טשינ -- עניפעזָאשז יד -- טציירעג ךָאד רעבָא טָאה יז ,דלושמוא ןוא טייק

 רשפא ןוא ךיוא רָאנ ,טנַאלַאט ןסיורג ריא סוילּפ רעּפרעק ןגנוי ריא טימ זיולב

 ןופ רעדיל עשיטָאזקע ןוא עקסערָאטיּפ עלַאטנעמיטנעס יד טימ -- רקיע רעד

 ,דנַאל-ןריובעג ריא

 עלופ עטנוב עריא ןופ :טרירעמיש טָאה רוגיפ-עגנַאלש רעקנַאלש ריא ןופ

 זיא סָאװ דיל סָאד -- םיטש עשילַאקיזמ ענייש ריא טרעהעג ךיז טָאה ןּפיל

 :ךיירקנַארפ ןוא קיניטרַאמ ,רעדנעל ייווצ עריא ןופ ןמיה-רעגַאלש רעד ןרָאװעג

 ,(4 ?ירַאּפ ע יעּפ ןָאמ --- רומַא זעד עשז,

 -- ָאברַאג ַאטערג ,ןיטסיטרַא-ָאניק ,ןטייצ עלַא ןופ עטסטמירַאב יד יװ

 טלָאװעג טשינ יז טָאה .עניב יד טזָאלרַאפ ירפ ,רעקַאב ןיפעזָאשז ךיוא טָאה

 ןליּפש ןביוהנָא טלָאװעג יז טָאה רעדָא -- ??טליּפשעגסיױא, ןוא ?טלַאק ןרעוו

 ! ?ןלָאר, ערעדנַא ןצנַאג ןיא

 -ויבעד, יז טָאה ?עקידוװעליּפש;, ןוא עגנוי ַא ךָאנ ,טייצ-עיצַאּפוקָא רעד ןיא

 -ןייא ןַא .ןירעפמעק עשיָארעה ,עטגַאװעג ַא -- ?לָאר; רעיינ ץנַאג ַא ןיא "טריט

 -נײרַא זיא יז .סניטסיטרַא ןוא ןטסיטרַא ,ןגעלָאק עריא עלַא ןופ עקיצנייא-ןוא

 ןיא רעװעג טימ טפמעקעג ןוא סנַאטסיזער רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןטערטעג

 לָאר עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ ןוא .םזיצַאנ ןשטייד םעד ןגעק טנַאה רעד

 .טדיילקעג ןבָאה טשינ ריא לָאז

 -גשיווצ רעד ןיא יז טָאה ,טנַאנעטיײל ַא ןופ רידנומ ַא ןיא ענעָאטעגנָא ןַא

 ןרַאזיקַאמ יד רַאפ טליּפשעג ןוא טצנַאטעג ,ןעגנוזעג --- סעיצקַא-ספמַאק ןופ טייצ

 .רעפמעק ןוא

 ,לגניי ַא -- ָאגרַא ןשיזיוצנַארפ ןיא (3

 ."זירַאּפ ןוא דנַאל ןיימ -- סעביל ייווצ כַאהכ, - 64
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 יד ףיוא רָאי עכעלטע טליּפשעג רעקַאב ןיפעזָאשז טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 רעבָא יז טָאה טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ .סעניב עשידנעלסיוא ןוא עשיזיוצנַארפ

 ןוא עטסערג יד ןליּפש ןביוהעגנָא ןוא עניב רעד טימ טקידנערַאפ קיטליגדנע

 ןבעל ריא ןופ לָאר עטסנעש

 -ישרַאפ ןופ רעדניק 12 טלמַאזעגפיוא יז טָאה ,ןעיינרוט-טלעוו עריא ףיוא

 -- טלַא רָאי ףניפ זיב סנייא ןופ -- םימותי עקיכעלייק ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעד

 :עג טָאה יז .המחלמ-רעלטיה רעד ןיא ןרעטלע ערעייז ןריולרַאפ ןבָאה עכלעוו

 -עג זיא סָאװ ,ךיירקנַארפ ןופ טנגעג רעקיגרַאב ַא ןיא עליוו ַא ייז רַאפ ןעגנוד

 ןרָאװעג ןוא ןגיוצרעד ,ןקיטיונ םעלַא טימ טגרָאזַאב טָאה יז .םייה רעייז ןרָאװ

 ...עמַאמ רעייז

 יו טלעטשעג רעדיוו ךיז יז טָאה לַאעדיא-סנבעל םעיינ ןקיזָאד םעד טימ

 .םזיטימעסיטנַא ןוא םזיסַאר ןגעק ןוא טפַאשטניירפ-רעקלעפ רַאפ -- ןירעפמעק ַא

 טָאה -- םיטבש ףלעװצ יד ןופ לָאבמיס ַא יו ,רעדניק ףלעוװצ יד ןשיווצ

 ,לארשי ןופ ,דניק שידיי ַא ,סנייא ןענופעג ךיוא ךיז

 ,ןיטסיטרַא עדעי סיוא טעז "רעשזרעב ילָאפ, ןופ רעכוזַאב לייט ַא ייב ביוא

 -ַאבעצ ַא יװ רעדָא ןיגינעק ַא יו ,ןענעקענַאמ עטושּפ ןליפא רעדָא ,ןירעצנעט

 ןבעל סָאד טעזרעד ןעמ ןעוװ ,ױזַא טשינ רעבָא סע זיא ,ןיסעצנירּפ עטצוועל

 .לָאה-קיזומ ןקידריווקרעמ ןקיזָאד ןופ ןסילוק יד רעטניה ןופ

 -עמ עטנַאמרַאש ץוט ַא ןופ עטלגנירעגמורַא ןַא ,ןיטעדעװ:טּפיױה יד וליפא

 יד ױזַא ?טריוורענעדא עכלעוו יד ,עניב רעד ףיוא ריא ןטײלגַאב עכלעוו ,רענ

 זיא יז ךיוא -- רענעמ ערעטלע ןוא עלעטימ יד טפושיכרַאפ ןוא טיילעגנוי

 .טלעװ רעד ןופ ןעיורפ עכעלקילג יד ןופ טשינ

 -ץעּפמַאר סָאד ןעוו ,ןסילוק יד רעטניה ריא ףיוא ןָאט וצ קוק ַא גונעג זיא סע

 ַא טימ ךיז ןבָאה םינּפ ןקידנכַאל ךעליירפ ריא ףיוא ןעוו ;ןדנווושרַאפ זיא טכיל

 יז טגנילש עטריוורענעד ַא ןעוו ;ןסַאמירג ערעיוז ןוא עקירעיורט טצעזַאב לָאמ

 -ןָאפעלעט סָאד טנַאה רעקידנרעטיצ ַא טימ קידנטלַאה ,סעקליטסַאּפ-ןוורענ יד

 .עילימַאפ רעדָא ,םייה ריא ןופ העידי ַא סעּפע קידנעמענפיוא ,לביירט

 -- עניכ רעד ףיוא טירטפיוא ןקידרעטייוו ריא ןגעוו ,ןכייצ ַא גונעג רעבָא

 טשינרָאנ טלָאװ'ס יװ ,םינּפ ריא ןופ טייקרעיוז יד ןביירטרַאפ יז זומ ףכית ןוא

 ריא טימ עניב יד ןלַאשרַאפ ןוא ענעצס רעד ףיוא סױרַא יז זומ רעדיוװ ...ןעוועג

 ."קילג; ןוא דיירפ

 ,טייקטכייל ַאזַא טסילפ סע סָאװ ?'סנרעטש; עקיגנַאר-טייוצ יד ךיוא

 עכלעוו יד ,סרעּפרעק עטעקַאניץנַאג ןוא -בלַאה ערעייז ןופ רעמיש ןוא ץייר

 -ַאלפ סָאװ ןעניורק ןוא ןטיה עקידנדימַאריּפ יד טײקידװעליּפש ַאזַא טימ ןגָארט

 יו! טשינ רענייק טסייוו ייז ןגעוו ךיוא -- ּפעק ערעייז ףיוא קידנגיובנגער ןרעט

 'ענ ,ןטיה ןוא ןעניורק יד .ןגָארטוצסיױא ץלַא סָאד סיוא ייז טמוק סע רָאג רעווש

 -עניא ןופ -- ןתמא רעד ןיא ןענייז ,םעדעפ ענרעבליז ןוא דלָאג טימ ןטכָאלפ

 וצ רעטסעפ ךיז ידכ ,ןזייא ןוא זדנָארב סעמסַאּפ טימ טפיירעגמורַא -- קיניײװ

 ןצנַאט ןתעב ןלַאפּפָארַא טשינ הלילח ןוא ּפעק יד ףיוא ןטלַאה

 ןופ דיל סָאד ךיוא טסַאּפעגוצ יאדווא זיא "סניטעדעוו; עקיזָאד יד וצ

 טקידנערַאפ רעכלעוו ,גרעבנירג יבצ ירוא רעטכיד ןשיטסימיסעּפ-שיטסילָאבמיס

 ;לדיימ גנוי ַא וצ עפָארטס ַא סנייז
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 "עיור סָאד שיילפ סָאד וטסעז ,רעביא ןקַאב יד וטסרעק;

 סָאװ יד .סעקטנַארוגיפ ןוא סנעקענַאמ עכעלנייועג יד טימ זיא רעגרע

 עטעקַאנ ערעייז רָאנ יו ,ןבעג וצ רעייטשוצ טשינרָאג לקַאטקעּפס םוצ ןבָאה

 ערעייז ןופ ןטערטּפָא טשינ רָאט "לכיימש רעשירעריפרַאפ, רעד סָאװ יד .רעבייל

 סָאװ ָאטשינ ןצנַאג ןיא זיא ייז ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ העש יירד ךשמב רעמינּפ

 יז טימ ךיז ןצונַאב ןפַארגָאערָאכ ןוא ןרָאסישזער יד סָאװ רעסיוא .ןייז וצ אנקמ

 .ךעלדיימ-טסניד עטושּפ טימ יװ ייז טימ ךיז ןעמ טפַאש ,סעיצַארָאקעד טימ יוװ

 ןוא ןשַאװ ,ןרעק ייז ןזומ ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 ,סניטעדעװ ענעדישרַאפ יד רעביא ןזָאל סע סָאװ ,"רעדָאמש, םעד ןעמיור
 ןסילוק יד רעטניה ןוא עניב רעד ףיוא -- ?סלרעג; ןוא ןטסיטרַא-טּפיוה

 ,רעטַאעט ןטמירַאב ןקיזָאד ןופ ןסילוק יד רעט "ניה ןוא רַאפ ,ריצַאּפש-גַאזגיז םעניילק ַא ךיוא רעטציא ןכַאמ רימ ןלעוו

 ןוא סרערעק ,סרעמיור ,סרעקינייר 16 ,15 יד יצ טנַאקַאב טשינ זיא'ס

 -יד יד סָאװ ,עטקיטפעשַאב 336 יד ןשיװצ טנכערעגניײרַא ןענייז סרעצוּפ-שעמ

 ןבָאה ייז ןוא .ןַארַאפ ןענייז עכלעזַא ,סלַאפנדעי .ןָא טיג רעטַאעט ןופ עיצקער

 ..גָאט ןצנַאג ַא "ןלָאר; עטסרעוװש יד ןליּפש וצ רשפא

 רעסיורג ,רעגנַאל רעד ןופ לקניוו ןדעי ןיא ןענייז רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז

 ַא ,טשרַאב-בייר רעטרַאה ַא ןופ טײטשַאב "טיזיווקער; רעייז .עדייבעג-רעטַאעט

 -ּפָא םעד ןביײלקוצנעמַאזצ ,רעמע ענעניצ ַא ןוא "עקרעשטש, ַא ,םיזעב ןכייוו

 .רעכוזַאב-רעטַאעט עקיטכענ יד טזָאלעגרעביא ןבָאה סע סָאװ ,לַאפ

 עשינלעק ,סעקנימש ,ןרעדוּפ עקידעקעמש ענעדישרַאפ יד וצ ץַאזנגעק ןיא

 -סיױרַא ערעייז רַאפ ןטסיטרַא יד ךיז ןצונַאב ייז טימ סָאװ ,ןעמופרַאּפ ןוא ןרעסַאוװ

 -על; ענעדישרַאפ : תושר רעייז ןיא רעקינייר ןוא רעמיור יד ןבָאה -- ןטירט

 -גנובייר ערעדנַא ןוא ןטייקיסילפ-לַאטעמ ,"לעװַאשז-עד-ִא (ןרעדוּפ-ףייז) ?ןוויס

 ערעייז ןכַאמ וצ רענעש ידכ .ךיז טייטשרַאפ ,טשינ סָאד ןצונַאב יז .ןלַאירעטַאמ

 יִלָאֿפ; ןופ םינּפ עטמירַאב ןוא עסיורג סָאד ןכַאמ וצ רענעש רָאנ -- רעמינּפ

 ַא :טָאלרַאש םַאדַאמ ךיז טניפעג לַאנָאסרעּפ-רעמיור םעד ןשיװצ ."רעשזרעב

 .קיצכעו יד וצ רָאי ןייא וצ ריא טלעפ'ס סָאװ ,עלעבייוו

 ןופ םינּפ ענרענייב-קיכירטש סָאד .ןייב ןוא טיוה ,ערַאד ַא ,עקירעדינ ַא

 ףיוא ןטערט סָאװ ןענוָאלק יד ןופ רעמינּפ עסייוו יד וצ דעלנע זיא רילָאק-ךלַאק

 -בלַאה ךָאד ןוא עכעלגעווַאב ןענייז ןגיוא טריא .עניב רעד ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ

 -סױרַא םייב ןריט יד ףיוא ,טכיל ענירג סָאד יװ ,ןעלצנילב ייז .ענעשָאלעגסיוא

 .גנַאג

 יד ףיוא ןוא גנעגכרוד יד ןיא ,לַאז םעניא ךרודַא רדסכ ךיז טכיילש יז

 ןייא ןיא קידנטלַאה ,עירעלַאג ןוא ןָאקלַאב םענופ ןקָאטש עכיוה יד ןופ ןגיטש

 -רַאפ וצ ךיז ידכ ,טנַאה רעטייוצ רעד טימ ןוא םעזעב ןטימ רעמע םעד טנַאה

 טלָאוװ'ס ,ייוו ןעוט סָאװ ןרינ יד רעטנוא ךיז יז טלַאה ,גנַאג ןרעווש ריא ןרעגנירג

 -טימ, ריא יװ ,זױה-ורּפָא ןַא רעדָא ,לָאטיּפש ַא טסַאּפעג רעסעב רעכיז ריא

 ...רעשזרעב-ילָאּפ, רעד ןיא ?טעברַא

 יַאּפש ענבָארד עניילק סָאד זיא טָאלרַאש םַאדַאמ רעד וצ סנַאנָאסיד ַא יו

 .לַאנָאסרעּפ-רעמיור םעד ןשיװצ ָאד ךיוא טעברַא סָאװ ,ַאירַאמ לדיימ עשינ
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 טלַאה, םעד טָאטשנַא .ןרינ עריא ,טָאלרַאש יו ,רעטנוא טשינ ךיז טלַאה יז

 סרעלעק יד ןיא ָאד טעברַא סָאװ ,רעגענ ןגנוי ַא סעּפע טימ "רעטנוא רָאג ךיז יז

 ..רעטעברַא-רעילומ ןוא רערעיומ ַא יו רעמעדיוב יד ףיוא ןוא

 ןופ םעזעב ןגנַאל ןטימ םיא יז טביירט ,ליפוצ ריא ?טעשטוקרעד, רע ןעוו

 ןטלזיירקעג ןיי ףיוא עקרעשטש עסַאנ יד םיא יז טפרַאװ גָאלוצ סלַא ןוא ,ךיז

 ןֶע סָאד טמענ רע ,ןדירפוצמוא טשינרָאג זיא רעגענ רעגנוי רעד .ףױרַא ּפָאק

 סע .ענייז ןּפיל עניורב יד םורַא גנוצ רעטיור ַא טימ שזַא ךיז טקעלַאב .הבהאב

 ןעמ סָאװ ,ןשטעקס עלַאנַאב בלַאה יד ןופ רענייא יו סיוא טשינ רעיש טעז

 .עניב רעד ףיוא טנװָא ןדעי ָאד טעז

 טגנירּפש ןוא ײײװָאלָאס ַא יו טגניז ןירענַאּפש עקירָאי 19 רעדָא 18 יד

 םעד ןוא לַאז םעד גָאט ןצנַאג ַא טכליהרַאפ יז .לרעטַאלפ ַא יװ םורַא טילפ ןוא

 .ךעלדיל עלַא ןופ סָאכע יד טימ רעטַאעטיפמַא ןקידייל

 טגירק יז ווו ,לדנַארָאטסער ןקיליב ןקידתונכש ַא ןיא יז טפיול ,טײצגָאטימ

 םילכ יד ןעמענּפָארַא ןוא ןעגנַאלרעד ןרַאפ ןיול ַא יו --- טסיזמוא טייצלָאמ ריא

 .ןשיט יד ןופ

 ,ןייטש טביילב ןוא רעביא ךיז יז טוט טעברַא יד ןזָאלרַאפ םייב טנוװָא ןיא

 ןופ סױרַא ןרעטַאלּפ ךעלטסירב עגנוי יד .עטעקַאנ-בלַאה ַא ,השוב ןָא טעמכ

 יד ןופ ךעלציּפש-ענָארָאק עסייו יד ןוא ?רעטלַאה, ןקיטכיזכרוד ןלָאמש ריא

 -רעמיור ןוא סרערעק עגנוי יד ןופ ןגיוא עקיריג יד וצ ןעקניוו ,ךעלזייה עצרוק

 ...רעטעברַא
 "טרירוקנָאקא טימרעד זַא ,ןירענַאּפש עניילק יד ,טשינ ןיילַא רָאג טסייוו יז

 רעטנזיוט ךס ַא טלָאצַאב ןעמ סָאװ ,סניטעדעוו עטעקַאנ עטסערג יד טימ טעמכ יז

 ןעז וצ יי ידכ ,ןטעליב רַאפ טנװָא ןדעי

 ַא ןופ ךרעב ,ערעטלע ןַא לסיבַא ,עשיזיוצנַארּפ ַא ,עקרעמיור עטיייוצ ַא

 ןוא לטנַאמ ריא טימ ךיז טלעטשרַאפ יז :השוב רעמ ןיוש טָאה ,קיסיירד רָאי

 טשינ ןענייז רענעמ יד ,ךיז ןָאטרעביא ריא תעב ןײגסױרַא רענעמ יד טסייה

 ןוא ןירענַאּפש רעניילק רעד וצ רעגניפ ַא טימ טזייוו ,ףוצח ַא רענייא .ןדירפוצ

 :ןיזיוצנַארפ רעד וצ ןָא ךיו טפור

 ..:ןעז וצ סָאװ ָאד זיא ,טעילישז ,ריד ייב ךיוא --

 ;ּפֶא ךיז טפור רע ןוא רעטנוא םיא טלַאה רוחב רעטייווצ ַא

 .. טשינ יצ "רעשזרעכ-עילָאפ,; רעד ןיא רימ ןענייז ---

 -פױרַא עלייו ַא עקַאט ןוא ןסילוק יד וצ ןרעקמוא לסיבַא ךיז ןלעוװ רימ

 .אפונ ענעצס רעד ףיוא ןייג

 ענעדישרַאפ יד רַאפ "םישדק-ישדק,, ַא ,עניב יד זיא ןטנוװָא יד ןיא ביוא

 יװ ,ןפָא גָאט ןופ ךשמ ןיא רעבָא יז טייטש סנירעצנעט ןוא רעצנעט ,רעליּפשיוש

 ןעמעלַא רַאפ םיברה תושד ַא

 -ָארטקעלע ,רעריטקעשזָארּפ ,רעקינכעט יד .ןטסילַאיצעּפס יד רָאנ טשינ

 עטסָארּפ, סָאד וליפא ךיוא רָאנ ,סרעטסיימ-עניב ןוא ןרָאטַארָאקעד ,רעקינכעט

 -ופ-זדנָארב ןוא -שעמ יד ןוא סרערעייש יד ,סרעמיור ,סרערעק יד :'קלָאפ

 :גָאטימכָאנ ןוא -רַאפ ערעייז ןיא ןגעווַאב יירפ ריא ףיוא ךיז ןענָאק - - סרעצ

 .סעזיוּפ
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 ןוא ןגָארט םייב טעברַא סָאװ ,לרוחב גנוי ַא יו ,טפָא עקַאט ןעמ טעז

 ןטייווצ ןוא גָארט ןייא ןשיוצ וצ ךיז טעבנג ,סעיצַארָאקעד ערעווש יד ןלעטש

 טשינרָאג טימ רשפא ךיז ןטלָאװ סָאװ ,רענעט סיוא טליּפש ןוא ָאנַאיּפ רעד וצ

 ַא ןיוש רע זיא רשפא .ןעגנולעטשרָאפ עקיטנוװָא יד ייב למור םוצ טמעשרַאפ

 .טנַאלַאט רענענופעגּפָא טשינ ךָאנ ךיז ַא ,רָאג רעדָא ,רענעריולרַאפ

 רעד ,ןענָאלַאב-טפול יד ןופ רש רעד -- רעטלע ןייז ןיא ,לגניי טייווצ ַא

 ידכ ,ךעלקניוװ-לַאז ענעגרָאברַאפ עלַא ןיא ייז טקישעצ ןוא וצ טיירג רעכלעוו

 יד ףיוא ןלַאפ ןוא ןעילפ ,ןבעוװש שיטסַאלע טייצ רעקירעהעג רעד ןיא ןלָאז ייז

 ןוא עשיפַארגָאערָאכ ןיא ןייא ךיז טביא -- רעכוזַאב יד ןופ ןרוזירפ ןוא ןכילּפ

 תעב קידנקוקנײרַא ,ןילַא ךיז טרילָארטנָאק רע .ןעגנוגעווַאב עשיטַאבָארקַא

 .-.ןעמוקעגסױרַא; טוג זיא רע יצ ןעלגיּפש-עניב עטיירב ןוא עגנַאל יד ןיא השעמ

 רעד ןוא טליּפש רענייא :ןעמַאזוצ עדייב ייז ןעמ טעז ,לָאמ שרעדנַא ןַא

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טכיזפיוא ןָא ,ךיז טייטשרַאפ ,ץלַא -- טצנַאט רעטייווצ

 .ןפַארגָאערָאכ ןוא ןרָאסישזער

 רעד רעטנוא ,סעיציטעּפער עתמא רָאפ ךיוא ָאד ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ

 .רעטסעקרָא ןופ לײטנָא ןטימ ,ףַארגָאערָאכ רעדָא רעסישזער ַא ןופ גננוריפנָא

 יז .עבָארּפ עכעלגעט ריא טציא טכַאמ ,ןירעצנעט עדנָאלב עגנוי ַא ענייא

 טימ ןעמַאזוצ טריבורּפ יז .םויטסָאק-בייל ןקיטכיזכרוד ,םענעגױצעגּפָא ןַא ןיֵא זיא

 .םויטסָאק-בייל םענעגױצעגּפָא ַאזַא ךיוא טגָארט רעכלעוו ,רוחב ןטנַאלַאג ,ןגנוי ַא

 ןיא שימטיר ףיוא יז טבייה רע .טייג עבָארּפ יד .טליּפש רעטסעקרָא רעד

 ,ןביוט יו ןעמַאװצ ךיז ןפערט ייז ,ןלַאפ קידנעילפ יז טזָאל רע ,ןטפול רעד

 םורַא דָאר ַא יו יז טיירד רע .ןּפיל עטקנימשעג-טיור רעטנוצ ערעייז טימ

 זיא רעסישזער רעד .ןעגנולעג זיא סע .לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא -- סיפ ענייז

 .ןדירפוצ

 ענייז ןסָאלשעגננייא קידלזמ טשינ טָאה רענטרַאּפ רעד זַא לָאמ ַא ךיז טכַאמ

 דָארג ןוא -- טסַאּפעג טשינ ךיז ןבָאה רעגניפ קיצנַאװצ ערעייז ,עריא ןיא טנעה

 ענעגיוצעגסיוא ןַא ּפָאק ןייז רעביא ןענופעג ךיז טָאה יז ןעוו ןעמוקעגרָאפ סע זיא

 ןירענטרַאּפ ןייז ןוא -- טכיוועג ריא ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה רע ,שיפ ַא יװ

 .דרע רעד וצ טשטילגעגּפָארַא עקידנעּפַארד ַא ךיז טָאה

 ַא ןזָאלעגסױרַא לָאמ ןייא טימ טָאה ןירעצנעט עקידנצייר ,"?עטיישרַאפ, יד

 :שידיי ףיוא -- יירשעגסיוא ןקידארומ

 "יו טמ - ַאמ .,יוא;

 ריא ךָאנ טכַאמ ,ןיטסיטרַא רעדנָאלב רעקיזָאד רעד וצ סנַאנָאסיד ַא יוװ

 ןעמ יו -- ?ינ ןעקענַאמ, ַא .עיינ ַא זיא יז .ןירעצנעט עטייווצ ַא ,עבָארּפ ַא

 סָאװ ?לרעג, ןימ ַאזַא .ןירעצנעט-טעקַאנ ַא .ןושל-לָאה-קיזומ ףיוא יז טפור

 .טעלַאב םעניא טצנַאט

 ןקָארשרעד סָאװטע ןגיוא עריא .עקידמינּפ-לקנוט ַא ,ןיטענורב ַא זיא יז

 סע .עטכַארטרַאפ ַא ,עטסנרע ןַא רעייז יו סיוא יז טעז סעּפע .טרַאצ םינּפ סָאד

 ָאד רעהַא טשינרָאג ךיז טסַאּפ יז .קורדנייא רערעדנַא ןַא סעּפע ָאד ךיז טפַאש

 ."רעשזרעב:ילָאּפ, ןופ רעטערב ?עקידניז , יד ףיוא

 ןַאמ ַא :רעסישזער-טּפיױה עמַאס רעד ריא ןבעל ךיז טניפעג לָאמ סָאד

 יד ףיוא לכיימש ןזייב ַא טימ ,טפָא ;רעטערומכרַאפ סָאװטע ןַא ,רעטסנרע ןַא
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 רע טעז ,ןסילוק יד ןשיווצ רעדָא לַאז:רעטַאעט ןיא ךרודַא טייג רע זַא ,ןּפיל

 טייק עגנַאל ַא קידנעטש טעמכ טגָארט רע .עגָאלדָאּפ יד זיולב ;טשינ םענייק

 ַא יװ לַאדעמ רענעלַאטעמ רעסיורג ַא טגנעה סע רעכלעוו ףיוא ,זדלַאה ןפיוא

 ַא וצ לידבהל רעדָא לודג ןהכ ַא וצ ךעלנע םיא טכַאמ סע סָאװ ,טּפשמ-ןשוח

 ..רָאפ ייז ךיז ןלעטש רימ יו םעד טיול -- רָאטיזיווקניא-סיורג

 ארומ םיא רַאפ ןבָאה ,טעדעװ-טּפיוה םעד זיב טנַארוגיפ ןטצעל ןופ ,עלַא

 .תומ-תמיא

 טרעה רע ."רעטַאעט טליּפש, רע .רעכלעזַא טשינ רע זיא ןתמא רעד ןיא

 זיולב טקוק רע זַא ,סיוא ךיז טכוד סע שטָאכ -- ץלַא ָאי אקווד ןיוש טעז ןוא

 ליו רע ,טשינ ךיוא רע זיא םיא טלַאה ןעמ יו רעטכעלש  ַאזַא ןוא ,ליד ןפיוא

 .?קיסַאלק-טשרע, ןעמוקסיורַא לָאז ץלַא זַא זיולכ

 על וויו ע, :עטצעל סָאד יװ רעגייטש ַא ,לקַאטקעּפס ַא ןייא טלעטש רע זַא

 -נוה םעד טעמדיװעג זיא ןוא רָאי יירד רעביא ןיוש טייג סעכלעוו --- "ילָאפ

 -עש ַא ןגָאז ןעמ ןָאק סע זיא -- "רעשזרעב ילָאפ, רעד ןופ ייליבוי ןטסטרעד

 -טע ץוחַא ,טייקשירעדניפרעד ןוא גנודניפמע ,קַאמשעג -- ָאד זיא ץלַא : רוועד

 רעד וצ "ןצלעמשוצ, ןזומ עכלעוו ,ןשטעקס ןוא ךעלדליב עלַאנַאב-בלַאה עכעל

 .טייקנייפ

 ? םיא רַאפ ארומ ױזַא עלַא ןבָאה רַאפרעד עקַאט רשפא זיא

 ,רעמונ ַא סנייז ןעז וצ גונעג זיא רעכוזַאב עלערוטלוק ערעסעב יד רַאפ

 ןייא טימ ךיז ןעלדנַאװרַאפ סנירעצנעט עלַא יד וװ :?טעלַאב-ןָאה; רעד יװ

 -יפֹנָא רעד רעטנוא ,ךעלזעה עוװיַאנ ענעקָארשעגרעביא-קידלושמוא ןיא ,לָאמ

 ,זָאה ןקיזיר-קיטכעמ ַא ןופ טנווײל-רָאקעד ַא ייב ןוא זָאה ןרעסערג ַא ןופ גנור

 .ענעצס רעד ןופ ךיוה ןוא טיירב עצנַאג יד טמענרַאפ סָאװ

 עגנַאל ,ךעלסיפ עצרוק ,ןגיוא-ןזָאה ערעייז טימ -- שימָאנָאיזיפ רָאנ טשינ

 רָאנ ,ןזָאה עקיטכיר יו סיוא ייז ןעעז -- ןלעפ עטצירּפשעג ןוא עסייוו ,ןקע

 רעייז ,ןעגנירּפש רעיײז תעב ;ןעגנוגעווַאב ערעייז ןיא ,רקיע רעד ןוא ,ךיוא

 יו ,רעליימ עקידיײל יד טימ ?עשזדמַאשזר, רעייז ןיא ןפיול ןקָארשעגרעביא

 טעז רעמונ םעד ייב .רעטעלב רעדָא ןטַאלַאס ענירג עשירפ טעייקעג ןטלָאװ ייז

 ןופ טלגנירעגמורַא עמרעפ רעשיפרָאד ַא ןיא ןענופעג ךיז טלָאװ ןעמ יוװ ,סיוא סע

 .ןזָאה רעטיול

 .ערעפסָאמטַא ןוא טייקלדייא ,ןח ךס ַא טימ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאד

 עקיזָאד יד טריבורּפסיוא טָאה ומצעו ודובכב רעסישזער-טּפיוה רעד טָא ןכב

 ,ןירעצנעט עיינ

 טנעה עריא ,עטעקַאנ ַא ןצנַאג ןיא טעמכ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענישרעד זיא יז

 ןכעלניורב ריא ןופ לייט ןטשרעביוא ןצנַאג םורַא טלקיוועג ךיז ןבָאה ןעגנַאלש יו

 טציירקעג ױזַא ןוויכב ןוא טמעשעג ךיז ,סיוא טזייו ,רעבָא טָאה יז .רעּפרעק

 ריא ייב ןענייז ןטסירב עטעקַאנ עדנור יד זַא ,סנגיובנלע ןוא רעגניפ עריא טימ

 ..טלעטשרַאפ קידנעטש ןעמוקעגסיורַא

 רע ,טײקשיטסַאלע ריא ,טײקכעלגעװַאב ריא ןלעפעג זיא רעסישזער םעד

 ןדירפוצ ןעוװעג טשינ זיא רע רעבָא .טנַאלַאט ןופ םינמיס ריא ייב ןעזעג טָאה

 זַא ןגעװַאב קידנעטש ךיז ןפרַאד טנעה יד :טגלָאפעג טשינ םיא טָאה יז לייוו

 רעטלַאק ןייז טימ טנרעלעג יז טָאה רע ,ןטסירב יד ןעז ָאי אקווד לָאז ןעמ
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 רעכעלטנייועג רעד קינייו זיא לָאה-קיזומ םעניא ָאד :עירָאעט רעשינעמכַאפ

 -- ןדנָאװעג ריא וצ רעכייו ןיוש ךיז רע טָאה -- ָאד ,טנַאלַאט רעשיטסיטרַא

 טשינ לי יז ביוא -- ?טײקטעקַאנ ןופ טנַאלַאט, םעד ןזײװַאב יורפ ַא ףרַאד

 ...העונצ עטעקַאנ ַא יו "רעשזרעב ילָאפ, רעד ןיא ןעזסיוא

 רעסעב יאדווא ריא טלָאװ סע סָאװ -- "?לרעג, יד -- ןירעצנעט עיינ יד

 הרירב ןיאב ךעבענ טָאה ,רעטַאעט שיטַאמַארד טסנרע ןַא ןיא לָאר ַא טסַאּפעג

 סָאװ ,רעסישזער-טּפיוה ןגנערטש םעד ןופ גנַאלרַאפ םעד ןעמוקכָאנ טזומעג

 .ץעזעג ַא יו רעמ ךָאנ זיא ןוא קיליײה זיא טרָאװ ַא סנייז

 רַאפ ןענישרעד יז זיא ,טכענ עקידרעטייוו יד ןיא ןוא טנװָא ןיא סננגרָאמ וצ

 :"ןענח, עכעלבייו עריא עלַא טימ ,עטקעלּפטנַא ןַא לָאה-קיזומ ןופ רעיושוצ יד

 ...רעשזרעב-ילָאפ, "תוכלה, טיול ,עקַאט

 ןרױבעג ,(ץַאק םעניב) ,קענעב .ּ?
 טנרעלעג טָאה ,1905 ןיא ,שזדָאל ןיא
 -גנוא ןביירש ןביױהעגנָא ןוא עשרַאװ ןיא
 :רעדירב ייווצ ענייז ןופ סולפנייא ןרעט
 ןופ רָאיטקַא רענעעזעגנָא ןַא ,עשיז
 -- סחנּפ ןוא ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי
 -עברַאטימ ,טסירָאמוה ןוא רעביירש ַא
 -ַאמ , -- ךָאנרעד ןוא ' טנייה,, ןופ רעט
 עשיטסירַאמוה ןופ רָאטקַאדער ,'יטנעמ
 ןרעטנוא ןקורד ןביוהעגנָא .ןטפירשטייצ
 -טייצ יד ןיא 'ילצעק םעניב ,, םינָאדיײסּפ
 .רעדורב ןייז ןופ ןטפירש

 רעווש ווו ,זירַאּפ ןיא --- 1926 רָאי ןופ
 ןוא תוכאלמ ענעדישרַאפ יב טעברַאעג
 ןשזַאטרַאּפער ,ךעלדליב ןביירש ןעמונעג
 טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,רעדיל ןוא
 רעשיטסינומַָאק-שידיי רעד ןיא ןרָאװעג
 ופ רעטעברַאטימ -- 1924 ןופ .עסערּפ
 -סערָאק רעזירַאּפפ "עסערּפ עיינ , רעד
 -ןגרָאמ,, רעקרָאי-ינ רעד ןופ טנעדנָאּפ
 רעוַאקרַאכ ןכעלגעט ןופ ןוא יטייהיירפ
 ."ןרעטש ,

 ךוב טשרע ןייז ןענישרעד 1938 ןיא
 ,"ןרושזַאבַא רעזירַאּפ,, :: ןשזַאטרַאּפער
 -נוא, :ךוב עטייווצ סָאד -- 1957 ןיא
 -נולייצרעד) ?ןעלמיה רעזירַאּפ יד, רעט
 סָאד --- 1972 יַאמ ןיא ,(ןלעװַאנ ןוא ןעג
 'ןתעל תעמ עניורב יד, :ךוב עטירד
 רעזנוא, ןופ רעטעברַאטימ .(ןַאמָאר)
 אןיא ןטעברַא טכעלטנפערַאפ ,"טרָאװ
 ןיא ןטפירשטײיצ עשירַארעטיל  ײר
 .דנַאלסיוא ןיא ןוא ךיירקנַארפ

 טריטרָאּפעד ןעוועג המחלמ רעד תעב
 ץַאק ענַאמ :גנונעכייצ .רעטעברַא-סגנַאװצ סלַא ,דנַאלשטייד ןייק



 יינופַאפ רעד
 ףיורַא ןריפ ןגיטש ענרעצליה .,עלָאמש ,עטיירדעג .זיוה רעזירַאּפ טלַא ןַא

 -עגרעביא ןופ םינמיס עכעלטייד ךָאנ טנעקרעד ןעמ רעכלעוו ףיוא ,ריט ַא וצ

 -עגפיוא ,רעקיטש-ריט ענעטכַאררַאפ-שירפ ,ענעכָארבעגנייא :ןעלגיז ענעבילב

 .רעסעלש ענעסיר

 .טפנוקוצ רעקיטכיל ַא .וצ גנַאגנײרַא רעד ןעוועג ריט עקיזָאד יד זיא לָאמַא

 ,גנַאזעג ןוא רעטכעלעג רעקיכליה טרעהעג ךיז טָאה ןיוש ןסיורד ןופ

 .טייקליטש עקידארומ ַא ָאד טשרעה רעטציא

 .ןסירעגּפָא ָאד זיא ץלַא .בוטש עטסופ עסיורג ַא -- ריט יד ףיוא טנפע

 ןטעברַא םוצ שיט ַא ןוא ןישַאמ-יינ עטלַא ןא ,ךעלקנעב עכעלנייוועג עכעלטע

 רעייז זיא ןוא טעברַא רע ,םיא ןעמ טפור שרעה ,דיי ַא טייטש שיט םייב

 ,טרעטַאמרַאפ

 רע .רענעלּפ עכעלרעה טבעוװועג לָאמַא רע טָאה בוטש רעקיבלעז רעד ןיא

 ץלַא ןוא עילַאװכ עקידארומ ַא ןעמוקעג זיא .ןטסָאמרַאפ ךיז ,טביולגעג טָאה

 . ..טקנעװשעגּפָא

 .טלַאהנָא ןַא טכוז ,ןילַא טציא ָאד רע טייטש

 טזומ ריא ,ןסעגרַאפ טזומ ריא ,שרעה; :םיא ןגָאז ןוא ןשטנעמ ןעמוק

 ."ןבעל רעייא ןעיובפיוא קירוצ

 םיא רעװש ,רעקיטנעהּפָא ןוא רעטכַארטרַאפ ַא ןייטש ױזַא רע טביילב

 לע וצ סעּפע

 רעד ףיוא רעמונ ַא טימ ןעמוקעגקירוצ גנואיירפַאב רעד ךָאנ זיא רע ןעוו

 ףכַאז עכנַאמ ןעמענוצּפָא טכוזעג םינכש עשידיי-טשינ יד ייב רע טָאה ,טנַאה

 ָאי טָאה רע רעבָא ,עצארּפ רעטרָאּפשעגּפָא ןייז ןופ קינייו רעייז ןבילבעג זיא

 .טכַאמעג טלַא םיא ךיוא טָאה ןברוח רעד ,ןיוש רעטלַא ןַא .ײגוּפַאּפ ןייז ןענופעג

 טרעדנוה רעביא ףיוא טצַאשעג לָאמַא ןבָאה םיניבמ ןכלעוו ,לגיופ רעד

 םיא סע ןבָאה יז ןרעטלע ענייז ןופ קנעדנָא ןַא ןעוװעג םיא רַאפ זיא ,רָאי

 .עקירעמַא-םורד ןופ טכַארבעגטימ

 ,דיירפ ןעמעלַא טּפַאשרַאפ ,דילגטימ-החּפשמ ַא ןרָאװעג לגיופ רעד זיא

 .עילימַאפ רעצנַאג ןייז ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע

 -גייא ןייז ןבעגעגּפָא ךיז לגיפ םעד טימ טָאה רעדנוזַאב רָאג רעבָא

 טָאה ײגוּפַאּפ רעד .ןשַאװעג ןוא טצוּפעג םיא טָאה יז .ַארָאלּפ רעטכָאט עקיצ

 זיא רע .טלָאװעג טָאה יז סָאװ ץלַא ריא ןופ טזָאלעג ךיז ,טַאהעג ביל סע

 ,טניירפ רעתמא ןַא ריא רַאפ ןרָאװעג

 ןופ ןרעדעפ עקיברַאפ יד .ןקז ַא ןופ ןעזסיוא ןַא טַאהעג טָאה לגיופ רעד

 טלַא טרָא םעד ףיא ןָא ךיז טעז רעטציא .ןכָארקעגסױא ןיוש ןענעז ּפָאק

 טקעדַאב ןענעז לגענ ענעגיובעגסיוא יד טימ סיפ ענייז .טיוה עטקלעוורַאפ

 טעז רע ,טכַאמעג דנילב-בלַאה לגיופ םעד טָאה טייצ יד .ךאמ ןעיורג ַא טימ

 ,ליו רע סָאװ ןעז וצ ,טייז ַא ףיוא ּפָאק םעד ןגיובסיוא זומ . ,גיוא ןייא ףיוא

 וצ טשינ ךיז וצ ְךַאָפניא טזָאל רע ,רענעמ טנייפ טָאה ײנוּפַאּפ רעד
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 רע ...טפַאשטניירפ רעייז טכוז ,עיטַאּפמיס ַא רע טליפ .,ךוּפיהל ,ןעיורפ וצ

 .ןזירּפַאק ערעייז טגָארטרַאּפ

 יד ָאי טײרּפשעצ רע זַא ,לָאמַא טעשעג ,ןעילפ טשינ רעמ ןָאק לגיופ רעד

 םורַא ױזַא רע טכירק .קירוצ דלַאב רע טלַאפ ,ןבייהפיוא ךיז ליוו ,לגילפ

 ןוא ןשרעה וצ גױא םענייא םעד טימ טקוק ,בוטש רעקידיל רעד רעביא

 .רעצ ןייז טימ ןָא ךיז טמענ

 רע טָאה רעטרע עכנַאמ ףיוא .לגיופ רענייש ַא ךָאנ ײגוּפַאּפ רעד זיא ךָאד

 .ןרעדעפ עטיור ןוא ענירג ,עיולב-ךעלרעה

 רענעט ןעיצ רע טמענ לָאמלײט .ןעגניז ןייש ןייז ָאי םיא זיא ןבילבעג

 .שינעפעשַאב ךעלשטנעמ ַא יװ ,טכַאל ,טדער ,סעמַאג ענעדישרַאפ ןוא

 -מײהַא טגעלפ ,ַארָאלפ ,רעטכָאט סשרעה ןעוו ,ןטייצ עטוג יד ןיא ,לָאמַא

 טנגעגַאב יז ײגוּפַאּפ רעד טָאה ,ריט יד טנפעעג טָאה יז רָאנ יו ,טָאטש ןופ ןעמוק

 ךיז ןעניפעג טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה טרָא ןייק .דיירפ רעסיורג ַא טימ

 טימ ןוא קירוצ ןוא ןיהַא ןפָאלעג ,ןעלגילפ יד טימ טעכָאפעג ,טלסיירטעג

 : ןפורעג זַאטסקע

 -ּפָארַא ךיז ןוא -- !ַאר -- ר -- ָאלפ ,רושזנָאב !?ַאר -- ר -- רָאלפ --

 זיא ַארָאלפ ּוװ טרָא םוצ טעשטָאקעג ךיז ןוה ַא יו ןוא גייטש ןופ טשטילגעג

 ןוא לסקַא ריא ףיוא ןכָארקעג ,סיוש ריא ףיוא טעּפַארדעגפױרַא ךיז ,ןסעזעג

 ףסעזעג זיא לדיימ סָאד ןכלעוו ףיוא ,לוטש ןופ ןעלנָא ןפיוא ךיז טצעזעגקעװַא

 ןייז ,ןַארָאלפ ןבענ ךיז טליפ רע טוג יװ ,קילג ןייז ןזיװעגסױרַא טשרע ןַאד

 :ןפור ןוא ןגערפ םעניא טרזחעגרעביא רדסכ רע טָאה דיירפ

 !ַאררָאלּפ ,וקוק !? ַאררָאלּפ --

 םַאזקרעמפיוא ךיז רע טגעלפ ,ןלייצרעד ןביוהעגנָא טָאה לדיימ סָאד ןעוו

 ךעלטייד לגיופ רעד טָאה ,רעטכעלעג ַא טימ סױרַא זיא יז ןעוו ןוא ,ןרעהנייא

 ײגוּפַאּפ רעד טָאה טלָאמעד ,בוטש ןיא ליטש ןרָאװעג זיא ןוא .טכַאלעגטימ

 לָאז לדיימ סָאד זַא ,ןַארָאלּפ וצ ּפָאק ןייז ןגיובעגוצ .ןוגינ ַא ןעמורב ןעמונעג

 .ןעגניזטימ

 עילידיא עליטש ַא טבעװעג ךיז ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ָאד טָאה יױװזַא

 ײנוּפַאּפ םעד ןוא לדיימ ןדנצייר םעד ןשיװצ

 ףיוא לגיופ רעטְלַא רעד טייטש .ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,םעד ךָאנ ,רעטציא

 ענייז ןשיווצ ןבָארגרַאפ רע טלַאה ּפָאק םעד .גייטש רענרעצליה רעטלַא רעד

 ןעז טלָאװעג טשינ רעמ טלעוװ יד טלָאװ רע יװ ,ןרעדעפ

 -רָאג .ךעלגעווַאבמוא יױזַא שינעפעשַאב עמערָא סָאד טייטש דנַאל-ןכָאװ

 !טגייוש סע ,טגניז סע טשינ ,טפור סע טשינ ,רעמ סע טריסערעטניא טשינ

 ןשיוצ ןופ ּפָאק םעד סױרַא סע טיצ טייצ וצ טייצ ןופ . ..ךָאד ןוא ....

 טקעטשרַאפ דלַאב רעבָא ,רעדילג עטקרַאטשרַאפ ענייז טײרּפשעצ ,ןרעדעפ יד

 .ןרעדעפ ענייז ןיא ּפָאק םעד רעדיו סע

 ךָאנ .יורפ עגנוי ַא שרעה רעדיינש םוצ ןיירַא טמוק ,גָאטימכָאנ ַא ,לָאמנייא

 רעד ףיוא שַאר טגנירּפש גנולצולּפ יו טכַאמרַאפ ןעועג טשינ ריט יד זיא

 םיטש רעקידנעלכרָאכ ַא טימ ןוא לגילפ עטרַאטשרַאפ ענייז טלקָאשעצ ,ײגוּפַאּפ

 ְו :ןײרַא בוטש רעטסופ ;רעד ןיא רע טיירש

 ...!ַארררָאלּפ רושזַנאב ?:!ַארררָאלפ --
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 ןיא ןיירַא רעדיו זיא רע ,ןפורסיוא עזיולב טימ טשינ ךיז טנגונגַאב רע

 טייצ ַא .ןוויטָאמ ענעגנוזעג-לָאמַא עמַאג ַא ךָאנ עמַאג ַא טכליהרַאפ ,גנַאזעג ַא

 טגניז רע זַא ,טליפרעד טָאה לגיופ רעד .ּפָא רע טקַאה גנולצולּפ ,ױזַא גנַאל

 .ָאטשינ זיא ,טפור רע עכלעוו .יד זַא ,ןיילַא ָאד

 ןעמערָא םעד טּפַאכעגמורַא טָאה רעביפ ַא .טלּפַאצעגפױא טָאה שרעה

 "וצ .רעטכָאט ןייז טנָאמרעד ײגוּפַאּפ רעד יו טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,רעדיינש

 לגיופ רעד ךיוא ,לקנעב ַא ףיוא טזָאלענּפָארַא ךיז רע טָאה ןכָארבעגנעמַאז

 ןרעדעפ יד ןשיװצ רעפיט ּפָאק םעד טבָארגרַאפ רע .קיטעמוא ןרָאװעג זיא

 .רעיורט רעד טזָאלעגּפָארַא ךיז בוטש רעד רעביא טָאה רעדיוו ןוא

 עכלעוו ,יורפ ענעמוקעגניירַא יד םיא טקעװ -- !שרעה ,ןגרָאמ טוג --

 סָאװ -- גנַאזעג סלגיופ םוצ וצ ךיז טרעה ןוא ריט רעד ייב ןבילבעג זיא

 ? רעסַאװ זָאלג ַא רשפא ?טוג טשינ ךיז טליפ ריא ? ךייא טימ זיא

 .רעסעב ןייז ןיוש טעו'ס -- שרעה טרעפטנע -- םַאדַאמ ,ןיינ ,ןיינ --

 ..רעבָא ,טנַאלַאט ןתמא ןַא טָאה ײגוּפַאּפ רעייא ,שרעה ,טסייו ריא --

 שרעה טגָאז -- ןעשעג טניה םיא טימ זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא --
 ,טגייוש ןוא ךעלגעווַאבמוא געט ענעצנַאג רע טציז לָאמלײט -- גרָאז טימ
 ...טנפעעג ריט יד טָאה ריא רָאנ יװ ,טנייה

 .יורפ יד טגערפ --- ?סָאװרַאפ --

 ...ּפָאק ןטימ שרעה טלקָאש -- טַאהעג תועט ַא םתסמ טָאה רע --

 :ןעשעג זיא ָאד סָאװ טּפַאכעג לענש ךיז טָאה ענעמוקעגניירא יד

 ןקיטייזַאב םיא טפרַאד ריא זַא טנייש רימ ,שרעה .סָאװ ריא טסייוו ---

 ...בוטש רעייא ןופ

 !? סָאװרַאפ --

 .!סױרַא יבַא !םיא טפיוקרַאפ !קעװַא םיא טקנעש ,הצע ןיימ זיא'ס --

 .ךייא טעב ךיא ,םַאדַאמ ,טזָאל --

 רעשידיי ַא רַאפ לגיופ ןייק טשינ זיא סָאד ,ארומ בָאה ךיא ,שרעה --

 . בוטש

 ןַאמ ןטריטרָאּפעד ַא ךָאנ ןבילברַאפ זיא עכלעוו ,יורפ עגנוי עקיזָאד יד

 סָאד זַא ,רעטייו ןייג טעוװ ןבעל סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןברוח ןכָאנ דלַאב טָאה

 ...רעוו טיובעגפיוא קירוצ ןפרַאד טעו עטרעטשעצ

 טגיילרַאפ יז טָאה ,ךעלרָאּפ ןעגנערבפיונוצ ןעמונעג ךיז יז טָאה שיגרענע

 .עכעלקילגמוא טרָאּפעגפיונוצ ,טכיירגרעד סריא טָאה יז זיב טנַאלַאט ריא

 .עדנלע

 ןעגנערבפיורַא םיא ןעלטימ עלַא טימ טכוז ןוא ןשרעה רַאפ טציא יז טייטש

 :יז טהנעט לָאמ ןטסלפיוו םוצ ןיוש .געוו ַא ףיוא

 -- ?רעגרע לָאמַא סָאװ טרעוװ עגַאל רעיא זַא ,שרעה ,טשינ ריא טעז --

 ..ןפלעה ךייא טזָאל .הבוט רעייא רָאנ ךָאד ןיימ ךיא

 ...ור וצ ןזָאל ךימ ןטעבעג ךייא בָאה ךיא -- :ךיז טרעו רע ,שרעה ןוא

 ןיא זיב ;טיײצ ערעגנעל ַא דנַאטשרעדױװ ַא טלעטשעג שרעה טָאה ױװזַא

 ןכָארבעגניא ךיז רע טָאה ,גָאט

 -רעד וצ טשינ רעמ בוטש יד ןשרעה ייב זיא רעטעּפש ןטַאנָאמ רָאּפ ַא

 ןעמ טנעקרעד גנידצלַא ףיוא .טיינַאב ,טשירפעגפיוא ןרָאװעג זיא ץלַא .ןענעק

 .עטסָאבעלַאב ַא ךיז טניפעג ָאד זַא
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 יז ,ןענישַאמ-יינ עסיורג ייוצ ןעיטש רעטצנעפ םייב ,לבעמ עשירפ

 .רעהפיוא ןָא ןּפַאלק ןוא ןשיור

 טגנערב רע ןעוו ןטלעז ,טעברַא ןייז ןיא ןָאטרַאפ שרעה טציז רענייא ייב

 -קיד ַא .יורפ ןייז -- עטסָאבעלַאב יד טציז םיא רעביא ןגעקַא .טרָאװ ַא סױרַא

 טגָאי ןוא טלייא יז ,הּפצוח טימ טמעקרַאפ ןוא טקנימשעג קרַאטש .,עכעל

 סָאװ ,ץלַא טעז ןוא יז טרעה ,טעברַא יז שטָאכ .עיגרענע רעדליו ַא טימ

 .בוטש ןיא רָאפ טמוק סע

 .ןעלקניוו עלַא ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןכַאז עקיטרַאפ-טשינ ןוא עקיטרַאפ

 :ןשטנעמ ןופ םוקעג ַא ןוא ייגעג ַא בוטש ןיא טציא זיא גָאט ןצנַאג ַא

 .עטסָאבעלַאב רעד ןופ סעטרבח ןוא טניירפ ,ןטנַאקירבַאפ ,םירחוס

 .בוטש רעד רעביא םורַא ןפיול -- גניליוצ ַא -- רעדניק עניילק ייווצ

 .עליוו עדעי ןענייו ןוא ןעיירש ,ןשער יז

 -עג .הקזח דיב ןעװעטַאבעלַאב ןעמונעג טָאה ,יורפ עיינ סשרעה ,לדנייש

 רע זיב ,טשרמולכ לייו רעד ףיוא --- ןעניווו וצ קַאשז ןוז ריא ןריפ וצ טכַארב

 טימ יורפ סקַאשז ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש .גנוניווו ןייז ןעמוקַאב קירוצ טעװ

 -שירפ יד ןופ רעבָא .םעלַא ףיוא ןעוועג םיכסמ ליטש טָאה שרעה .רעדניק יד

 סעּפע ,ײגוּפַאּפ ןטלַא ןרַאפ עביל ןייק טַאהעג טשינ רענייא ןייק טָאה ענעמוקעג

 .טרעטשעג ָאד יז טלָאװ רע יװ

 םעד רע טָאה ,םיכוסכס ןדיימוצסיוא ידכ .ןטילעג ןופרעד טָאה שרעה

 .לרעמעק ןרעטצניפ-בלַאה ַא ןיא ןגָארטעגרעבירַא גייטש ןטימ לגיופ

 ןקימורַא םעד ייב רעבָא .טרעהעג טשינ ײגוּפַאּפ םעד ןעמ טָאה גנַאל טייצ ַא

 .ןגעװַאב ךיז ןביוהעגנָא לגיופ רעד ךיוא זייווכעלסיב טָאה למוט

 טָאה ןשטנעמ טימ ןעוװעג לופ בוטש יד זיא ןשרעה ייב ןעוו ,גָאט ןייא

 ןיא ןזיוװַאב ךיז רע טָאה גנולצולּפ .גייטש ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז ײגוּפַאּפ רעד

 ןליפַא ךיז ןבָאה עכנַאמ .טניוטשרעד ןרָאװעג ןענעז עלַא .בוטש רעסיורג רעד

 ךיז ןבָאה גנושַאררעביא ןוא גנוניוטש ןופ ןטונימ עטשרע יד ךָאנ .ןקָארשרעד

 :ןעגנוניימ ןרעה ןבױהעגנָא

 .,,בוטש ןיא ןדיי ַא ייב ײגוּפַאּפ ַא ,טייקיניילק ַא --

 ? לגיופ ןימ ַאזַא ךיז ייב ןטלַאה ,סייוו'כ --

 ,..ןטיײהקנַארק ךיז טימ טגנערב שינעפעשַאב ַאזַא --

 םעלַא וצ ךיז ןָאק ןעמ -- ןפורעגּפָא ךיז רערעדנַא ןַא טָאה -- טע --

 .ןענייוועג

 ַא לגפ רעד זיא -- טרָאװ ריא וצ לדנייש טפרַאװ -- סלַאפנדעי --

 ...רעדניק יד רַאפ רַאפעג

 :דייר עלַא יד ןופ גנע ןרָאװעג זיא ןשרעה

 .סעכ ןטשרעהַאב טימ רע טגערפ -- ?טרָאוװ ַא ןגָאז ךיוא ךיא ןָאק --

 ?שינעפעשַאב ןטלַא םעד טָא וצ ליפעג ןייק טשינרָאג ךייא ןופ רענייק טָאה --

 רימ רַאפ זיא לגיופ רעקיזָאד רעד ...ןעילפ טשינ ןָאק ,דנילב ,טלַא זיא רע

 !קנעדנָא רעקילײה ַא

 ןוא טנַאה ןייז ףיוא ײגוּפַאּפ םעד ןעמונעג ,טקיטײיזַאב עלַא רע טָאה קיאור

 .לרעמעק ןרעטצניפ ןיא ןגָארטעגנײרַא םיא קירוצ

 ןדער טשינ ןעמ טעװ רעמ זַא ,טביולגעג שרעה טָאה טנעדיצניא םעד ךָאנ

 ,לגיר ַא ףיוא טכַאמרַאפ טציא טלַאה רע ןכלעוו ,לגיופ ןגעוו

 -ניק יד לָאמַא ןבָאה בוטש ןיא ראוו-ריוו םעד ייב .רעבירַאפ זיא טייצ ַא
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 לגיר םעד טנפעעג ןבָאה ייז ,לגיופ םוצ געוו ַא ןענופעג ,ךיז קידנליּפש ,רעד

 .ןפָאלטנַא ןוא גייטש ןופ

 ןעמוקעגניײרַא גנולצולּפ לגיופ רעד זיא ,טרַאװרעדמוא ,רעטעּפש גָאט ַא

 .ןכיהק וצ

 .לגיופ םעד םעצולּפ קידנעעזרעד ,ןקָארשרעד ךיז טָאה שרעה

 ביג -- ץַאלּפ ריא ןופ ןעיירש ןעמונעג לדנייש טָאה -- !קַאשז ,קַאשז --

 !ןסייב רעדניק יד ךָאנ טעװ עיטסעב יד !גנוטכַא

 ןייק זַא ,ךיז וצ ןעילוט ןעמונעג ,לגיופ םוצ ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה שרעה

 -וטש יד ןופ האנש יד טליפעגּפָא טָאה רע .ןעשעג טשינ םיא לָאז סטכעלש

 טלַאהַאב רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה דיי ןטלַא םעד .ןגירקעג ארומ ןוא עקיב

 -ביל טימ .טנָאמרעד טפָא ױזַא טָאה ײנוּפַאּפ רעד ןעמעוו ,דניק ןייז רעטציא

 ליטש ןוא ײגוּפַאּפ ןטלַא ןופ ּפָאק ןטלצנורעג םעד טעלגעג רע טָאה טפַאש

 .ַארָאלפ ,ַארָאלפ --- :טרעטסילפעג ךיז וצ

 רעצישַאב ןייז וצ טקוקעג גיוא ןקידוועעז ןקיצנייא ןשימ טָאה לגיופ רעד

 !? ַארררָאלּפ !? ַארררָאלפ -- : טרזחעגרעביא ןוא

 -קעװַא םיא טלָאװעג ,טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא לגיופ םעד טָאה קַאשז

 :ײרשעג ַא סױרַא רע טזָאל טנעמָאמ ןבלעז ןיא רָאנ ,ןסייר

 !ךימ טסייב רע !טסייב רע --

 ףעמענ םיא לע ךיא !טשינרָאג םיא טוט -- :ןקַאשז וצ ךיז טזָאל שרעה

 .טנַאװ רעד ןגעק לגיופ ןטלַא םעד לַאטורב טרעדיילש קַאשז רעבָא

 .טנַאװ רעד ןופ ןטעּפַאט עיינ יד ףיוא ןבילבעג זיא קעלפ-טולב רעטור ַא

 טיירד רע ,ײגוּפַאּפ ןטיוט םוצ ּפָארַא שרעה ךיז טזָאל ,ןכָארבעגנעמַאזוצ

 .טייהרעליטש טנייוו ,ןטייז עלַא ףיוא םיא

 :עקימורַא יד וצ ךיז רע טעדנעוװ עלייוו רערעגנעל ַא ךָאנ

 כציא ןעמ טָאה לָאמ ןטייוצ םוצ ?טקידירפַאב ריא טנעז רעטציא --

 ...טעגרהרעד דניק ןיימ

 -גנַאל ,טנעה יד ףיוא לגיופ ןטיוט ןטימ ףיוא שרעה ךיז טלעטש ימ טימ

 ךיז רעטניה טקַאהרַאפ רע ּוװ ,לרעמעק ןרעטצניפ םוצ ךיז רע טּפעלש םַאז

 .ריט יד

 :טייקליטש יד רעביא טסייר ,יז רָאנ ,לדנייש ...ןָא םוטש ךיז ןקוק עלַא

 ,רעסעב יײג .עידעמָאק רעשיגַארט רעקיזָאד רעד טימ ןייז לָאז גונעג --

 !ןסערּפמָאק עטלַאק וצ גייל .טכַאמעג ריד טָאה רע סָאװ עז ,קַאשז

 ,שזדָאל ןיא ןריובעג ,ןַאלּפַאל יכדרמ
 -עגלַא ןוא עשידיי ַא ןעמוקַאב .1895 ןיא
 -עג ,ןזעווקורד ןיא ןַאמכַאפ .גנודליב עניימ
 ייר ַא ןיא שזַאּפ"ַא-רטעמ סלַא טעברַא
 ןיא ךָאנרעד ,שזדָאל ןיא ןעגננוטייצ עשידיי
 ,זירַאּפ

 -סערג רָאנ ,טייהרעגנוי ןביירש ןבױהעגנָא

 ןעגנַאגעג ןריױלרַאפ ןדי-בתכ ןופ לט רעט

 .גירק ןתעב

 -ַאטעילעפ ןוא  ןשזַאטרַאּפער טקורדעג

 .ןזירַאּפ ,"טרָאװ רעזנוא , ןיא ןענ



 שיריי ףיוא עיצקודַארפ רעכינ יד

 1972 -- 1901 עּפָארײא כרעמ ןיא

 -ָאילביב ַא טכעלטנפערַאפ ןעוועג זיא 1960 רָאי ןופ ךַאנַאמלַא רעזנוא ןיא

 טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .ךיירקנַארפ ןיא רעכיב עשידיי ןופ המישר עשיפַארג

 -סיוא ,רעטייו המישר עקיזָאד יד רימ ןריפ ,טעברַא ַאזַא ןופ סערעטניא םעד

 ,דנַאלגנע) עּפָארײא-ברעמ ןופ רעדנעל עקידתונכש יד ףיוא ךיוא יז קידנרעטיירב

 .(עיגלעב

 -סיוא עשידָאירעּפ קידנסילשסיוא .ה .ד) רעכיב םורַא טמענ המישר יד

 1961 ןופ .ה .ד ,ןכַאנַאמלַא עדייב ןשיוװצ דָאירעּפ םעניא שידיי ףיוא (סעבַאג

 -ָארײא-ברעמ ןופ רעדנעל יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,1972 זיב

 טמענ טייז רעדנַא רעד ןופ .םירבחמ יד ןופ טרָאנױװו םענופ קיגנעהּפָאמוא ,עּפ

 ןיא ,לארשי ןיא) רעדנעל ערעדנַא ןיא עטכעלטנפערַאפ ,רעכיב ךיוא ןיירַא יז

 גַאלרַאפ ַא ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא ענענישרעד רעדָא ,(עקירעמַא:םורד רעדָא -ןופצ

 טבעלעג ןבָאה רעדָא ,רעבָא ןבעל ייז ןופ םירבחמ יד סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא

 סע .עּפָארײא ברעמ ןופ רעדנעל יד ןיא ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ךוב סָאד תעב

 סָאװ ,קרעוװ ןופ לָאצ רערעסערג ץלַא רעד ןיא רקיע רעד ייברעד ךיז טלדנַאה

 -עג רעבָא ןענעז ,ןגַאלרַאפ-לארשי ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןרעוו

 -קַאפ םורַא ױזַא ןרעהעג ןוא ךיירקנַארפ ןיא טקורדעג ךיוא לייט םוצ ןוא ןבירש

 .עיצקודָארּפ רעשירַארעטיל רעגיה רעד וצ שיט

 ןעזרַאפ ַא רעבָא .רעטעלּפמָאק סָאװ המישר יד ןכַאמ וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ

 סע רימ ןטעב ,טריסַאּפ ןבָאה לָאז ַאזַא ביוא .ךעלגעמ דימת ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא

 .הנווכ םוש ןָא טמיטשַאב ץנַאג זיא'ס .ןייז וצ לחומ

 גַאלרַאפ ןבעגעגנָא ןענעז סע .ןרָאי קילדעוװ טלייטעגנייא זיא המישר יד

 טײטַאב .ןבעגעגנָא טשינ זיא גַאלרַאפ ןייק ווו טרָאד .טרָא-גנוכעלטנפערַאפ ןוא

 ןֶא ךיוא ןוא גנולטימרַאפ םוש ןָא רבחמ ןכרוד ןבעגעגסיורא זיא ךוב סָאד זַא סע

 .גַאלרַאפ זיא טשינ רעסָאו ַא ןופ ןעמָאנ םוש

 וו 9 9 4

 ,ץרפ .ל .י גַאלרַאפ :(ַאמָאר) ןָאיַאר רעװָאנַארומ ןופ םירבח : ןיוועלש ןימינב
 .408 ז"ז .ביבא-לת

 ,208 ז"ז ץירַאּפ ,(רעדיל) בױװש ןיימ ןיא ןרעטש :עּפָאק הקבר

 .64 ז"ז .ירַאפ ,קעטָאילביב-רוטַאינימ ;(לעוװָאנ) סױבנשרַאק רעד :ץייו םהרבא

 זירַאפ ,קעטָאילביב-רוטַאינימ :(גנולייצרעד) טקארט ןופ רעטייױו :םַאר החונמ

 40 זו

 72 זיז ,זירַאּפ ;(רעדיל) וירב סדניק ןיימ :רעדנעל עשוהי

 .112 זיז ,זירַאּפ .רעדיל :ןַאמסיז עינַאט

 ןכרוד ןבעגעגסױרַא ;ןַאמדלַאװ .מ ךרוד טלעטשעגפיונוצ ,ווָאנבוד ןועמש רָאי 0

 .32 זיז .זירַאּפ ,סערגנַאק-רוטלוק ןשידיי
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 ,"םדק, גַאלרַאפ .דיסח אדוי 'ר ןוא לאומש 'ר ןופ םיחבש יד :סילטיימ בקעי

 .144 ז"ז .ןָאדנַאל

 :שידיי ;(ַאמָאר רעשירַאטסיה) קַאזלַאב עד ערָאנָא ופ תועט רעד :קַאביר ןַאטַאנ

 .336 ז"ז .זירַאּפ ,"יינספיוא, גַאלרַאפ .ץייוו רַאזַאל

 .םערייא סָאנעוב ,'ךובד"  גַאלרַאפ .(ןַאמַאר) ַאטעג עטצעל יד :ץייװ םהרבא

 .352 זיז

 ןוזעל, ךרוד ןבעגעגסױרַא .(רעדיל) ןטירבד לטעטש לּפעשטייױו :לצנעטש .נ .א

 .344 ז"ז .ַאדנַאל ,"ןבעל ןוא
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 .184 ןיז .זירַאּפ ((רעדיל ןוא םילשמ) רעייפ ןוא דלָאג :ןייטשלוש השמ

 .296 ז"ז .ביבא-לת ,"הרונמה, גַאלרַאפ .ַאלָאז לימע :ןַאמעניצ בקעי .רד

 .64 ז"ז ,זירַאּפ ,קעטַאילביב-רוטַאינימ .(רעדיל) געט עגנוי :רעטלַאה לרעּפ

 .328 ז"ז .עשרַאוװ ,'ךוב ששידיי; .רעקנוב ַא ןיא ןביז :ןײטשדלָאג .י .ח

 .80 זיז .זירַאּפ ,"עווַאּפ ענעדלָאג יד, גַאלרַאפ .ןטענַאס :בייל ינָאמ

 .56 .ז"ז ,ןַאדנַאל ,טפַאשלעזעג-רוטלוק עשידיי .רעטַאעט שידיי 0

 ,ןַאדנַאל .(ןעגנוסירגַאב ןוא ןעגנוצַאשּפָא) שטיווטפעל ףסוי ןופ םיעבשה לבוי םוצ

 24 ןז

 .64 ז"ז ,זירַאּפ ((רעדיל) העש עױלב יד :ןייטשטכיל .ח .מ

 .144 ז"ז .עשרַאװ ,'ךוב שידיי, גַאלרַאפ .ןלעוָאנ :רעניפ .י

 ז"ז .סערייא-סָאנעוב ,"םויק, גַאלרַאפ .(ַאמָאר) ןלױּפ תורהנ לע :ןַאמ לדנעמ
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 ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ןטפירש :רעקוצ לסָאי

 .312 זיז .ביבא-לת ,ץרפ .ל .י גַאלרַאפ ,ךיירקנַארפ ןיא ןטסילַאנרועז

 324 טימ) סַאנרַאּפנַאמ ןופ ןטלַאטשעג ןוא רעדליב :(ןָארַא ליכ) ןָאסנָארַא ליכ

 -ַָארּפער עקיברַאפ 2 ןוא ןרוטפלוקס ןוא רעדליב ןופ סעיצקודָארּפער

 .664 ז"ז ,זירַאּפ .(סעיצקוד

 .132 ז'ז .זירָאּפ ,קעטָאילביב -רוטאינימ .רעלטסניק עשידיי טימ :לעקנערפ-ןיװרָאב

 .160 ז"ז .(ןלעווָאנ) גוב ןפיוא טָאטש ַא :סעקליס םהרבא

 .קרָאירינ ,ףוקיא .(עמַארד עשירָאטסיה) טָאג ןופ המחלמ יד :סעווָאלס םייח

 02 ןז

 .192 זיז .ביבא-לת ,גָאלרַאפ-ץרפ .ל .י ןרעױמ יד ןיא אנוש רעד :גרעבדנַאז .י
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 .280 ז"ז ,זירַאּפ .ןעגנולייצרעד ענעבילקעג :ןיוועלש ןימינב

 יהי ן'ז היראפ .ןטקכעלנעזרעפ ענד ןא דומלִת רעד :יכלמ דוד

 006 1 .סער יא סָאנעוב .ךוב שיד 2 .ןאמַאר) ןשניװ :םאר החומ

 ןירַאּכ .קעטָאילביב רוטַאינימ .ןעייסע) רענרעק ענעטָאשעצ :שטיװעקנַאמָאד .ל

 ,64 זיז



 397 גשה - ךאנאמשא - כח;

 -רוטלוק רעשידיי .ןַאמדלַאװ .מ ךרוד טלעטשעגפיווצ .ךובלמַאז-קיווייל .ה

 .128 ן"ז .זירַאּפ ,סערגנַאק

 .ביבא-לת ,גַאלרַאפ-ץרּפ .ל .י .(רעדיל) רעצ ןופ טױרב סָאד :דנַארנעכיײא רעזייל

 ,144 זיז

 -לָאג יד, גַאלרַאפ .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טסייגסקלָאפ רעד :קאבאר .א .א

 708 ז"ז .זירַאּפ ,"עוַאּפ ענעד

 רעזנוא  .(?יסע) ןַאמ לדנעמ רעלייצרעד ןוא רעלטסניק רעד :ןאדזַאק .ש .ח

 .96 1'/ .זירַאפ ,?םויק

 .258 ז"ז ,זירַאּפ .רעטַאעט ןשידיי רעװקסָאמ םורַא :ןייש ףסוי

 װ 9 9 3

 ,"ייוספיוא, גַאלרַאפ .(עמַארד) ןעוועג רימ ןענעז רעדירב ןעצ :סעווָאלס םייח

 2089 ן| װ .ו רואפ

 2204 ז 1 .תיראפ תשא רהק עששראפש וה העז ראפ :רעלדנעהנרָאק לאקזחי

 .ביבא-לת ,גַאלרַאפ-ץרפ .ל .י .ןעייסע) ןטרעוװ ןוא רעטרעװ :שטיװעקנַאמַאד .ל

 328 ןז

 197 זו יהא 7 .'םוקפיוש גהאקראפ .שפאנ העװ ןיצ ןשקנופ :נרעכמנאו +

 רעד ייב ;עװקסָאמ ןופ ןרעױט יד ייב) עיגָאלירט-המחלמ יד :ןַאמ לדנעמ

 ןשיהװא שעאשפוש עשיו (שאצ ןיא ןיא - ןשטשו ןופ ןשאפ שאש שי

 ןטפַאשלעזעג עשידיי ןופ עיצַארעדעפ ןוא דנָאפ-ַאמוינ ךרוד ןבעגעג

 22 וה 2וירשצ

 ןוא עשרַאו ,'ךוב שידיי .(רעדיל) שטנעמ םוצ געװ רעד :םיובלטייט ערָאד

 204 זו קמא רוש .ףוקיא

 .64 ו | .ש"רהאפ ,קעשאילפ שי רוטאינ'מ .הששעפש האי 20 שימװ .שטיוכאב ם

 .208 ז"ז .זירַאּפ ,"יינספיוא , גַאלרַאפ .(רעדיל עטלמַאזעג) עלַא רימ :רעלימ .ל

 ו 9 066

 96 ז ז .שראפ , שיק ףעששא .קילג עקשר'ה :יקצעשורַָאװח 2.5 הד

 .296 זיז .זירַאּפ ,"םויק רעזנוא  .ןעגנולייצרעד) רבדמ ןיא רענרעק :ןַאמ לדנעמ

 (יהאפ ,קעשא לבי רושא וטעה .(שאיע) ןעגנַאז ןשיווצ גנַאז ַא : טַאלבדלָאג ןרהא

 2028 וו"

 252 ן 1 ביפא ?ת ;גאלהאפוערפ 2 .י' (קעװאנ) ןשיצ ויפ יז .רעוב =

 .64 ז"ז ,זירַאּפ .(ויזח רעשיטַאמַארד) ןילבול ןופ סקנפ םייב :ןייטשלוש השמ

/ 9 06 

 .64 זיז ,זירַאפ .(רעדיל) ןעגנַאלק ןוא ןרילָאק :עּפָאק הקבר
 .184 ז"ז .ביבא-לת ,"הרונמה, גַאלרַאפ .וועצרעטס ןיימ :רעטומלרעּפ .ה
 .176 זיז .זירַאפ ,"םויק רעזנוא; .טפירש עטצעל :ןַאמעניצ בקעי .רד
 .128 ז"ז .זיראפ ,'םויק רעזנוא, גַאלרַאפ .('יסע) ןגרַאמ רעזדנוא :במָאלָאג .א

 .336 ז"ז .זירַאּפ ,"םויק רעזנוא; .(ןַאמָאר) ךיז וצ געוו ןפיוא :דנַאלרוק .ל
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 וט 08

 ,"יינספיױא, לט רעטשרע) ענלאמכַארק רעד ןופ לגניי סָאד :ןַאמלרעּפ לקנאי

 ,278 ז"ז .זירַאפ

 -ץרפ .ל .י .(תונורכז המחלמ) .םערָא ןרעטנוא תוומה ךאלמ ןטימ :ןילק דוד

 .384 ז"ז .ביבא-לת ,גַאלרַאפ

 -לארשי, גַאלרַאפ .ןעגנולייצרעד) זירַאּפ ןופ רעכעד יד רעביא :ןייטשלוש השמ

 546 זו בא לח .ךֿפ

 .יבא-לּת ,גַאלרַאפ-ץרפ .ל .י .(רעדיל) גרַאב טייז רענעי ףױא :רעטלַאה לרעּפ

 028 ן1

 .272 ןיז ,ביבא-לת ,גַאלרַאפ-ץרפ .ל .י ןבױלג ןופ חוכ :שטינַאמ .י

 גַאלרַאפ .(רַאטנעמַאק ןוא ןעגתצעזרעביא) עיזעָאּפ עשיזיוצנַארפ :ןיוװטיל .מ

 .524 זיז .זירַאּפ ,"םויק רעזנוא,

 .128 ז"ז .ביבא-לּת ,"םוקפיוא , גַאלרַאפ .(רעדיל) ןעגנַאלק :גרעבדנַאז .י

 .144 ן"ז .זירַאּפ ,"יינספיוא  גַאלרַאפ .(רעדיל) ןעס זיב ןַאס ןופ :רָאמ .י

 ,"םויק רעזװא  גַאלרַאפ .(תוורכז) טלעװ רערעדנַא ןַא ןיא :ןַאמענעל ןָאעל

 .264 זיז .זירַאּפ

 ,ייוספיוא  גַאלרַאפ ןטַאֿפרַאק יד ףױא עדַאלַאב ןיא דיל :גרעבנרעטש בקעי

 .96 ז"ז .זירַאּפ

 .96 ז"ז ,ָאדנַאל .לארשי תנידמ וצ ןעגנַאזעג :יקסיל .א .י

 הששמ ךרוד טריגַאדער :(סערגנַאק טלעװ ןשידיי ןופ תופיסא) ןגָאלַאיד עשידיי

 -נָאק -טלעוו ןשידיי ןופ טנעמַאטרַאפעד -רוטלוק ןופ ןבעגעגסױרַא .ינבל

 452 ז"ז .זירַאּפ ,סערג
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 .336 ז"ז ,זירַאּפ .(ןַאמָאר) רעכַאמנשַאמַאק עפיל :ןיוועלש ןימינב

 .ביבא לת ,גַאלרַאפ-ץרפ .ל .י .(ַאמָאר) טערטרַאּפָאטױא רעד :ןַאמ לדנעמ

 .224 ץיז

 .276 ז"ז .זירַאּפ ,"םויק רעזנוא  .ןלעווָאננ במעד רעצרַאוװש רעד :ןַאמ לדנעמ

 216 ןז'ז .ירַאפ ."'םויק רעזנוא , .(ןעגנולייצרעד) הלואג :דנַאלרוק .ל

 -רָאב :שידיי ףױא טבעזעגרעביא .(ַאמָאר) לבעווע ןוא ץלַאז :סופגנַאל ַאננַא

 .392 ז"ז .ביבא לת ,גַאלרַאפ-ץרפ .ל .י .לעקנערפךןיוו

 ,זירַאּפ .עגַאלפױא עטייוצ .ןטייקכעלנעזרעפ ענייז ןוא דומלת רעד :יכלמ דוד

 .344 זיז

 .1602 לעזַאב ןיא עבַאגסױא רעטשרע רעד ןופ ןעגנולייצרעד 84 .ךוב-השעמ

 -סױרַא .סילטיימ בקעי ןופ ןויטָאמ ,םירוקמ ,תורעה טימ שידיי-טלַא ןופ

 -עוב .עניטנעגרַא ,ָאויי םייב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל רעד ךרוד ןבעגעג

 .3648 ז"ז .סעריײא- סָאנ

 וו 5874 0

 212 ז"ז .ביבא-לת ,גַָאלרַאפ -ץרפ .ל .י .(ןָאמָאר) יישוגנעט ןופ ןשטנעמ :ןַאמ לדנעמ

 = ט ןה יבא ?ת ,ךוב-לארשי ,(ןעגנולייצרעד) עברעוו רעד סםורַא :םַאר החונמ
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 .320 ז"ז .קרָאי-ינ ,גַאלרַאפ-ףוקיא .(ןעייסע) םורָא ןוא ןיא :סעווָאלס םייח

 -לת ,ךוב לארשי .(תונורכז) טריטיליבַאהער ךימ טָאה ןעמ ןוא :ןַאמצלַאז השמ

 320 ךיז ףיצא

 ןמלז :שידיי .שטיווָאסינעד ןַאויא ןופ ןבעל ןיא גָאט ןייא :ןיצינעשזלָאס .א

 .166 ז"ז .ביבא-?ת ,גַאלרַאפ-ץרפ .ל .י .יקסניטסָאג

 .280 ז"ז ,זירַאפ .ןעגנולייצרעד) עלעזורַאק יד :רעשטוק .ב

 432 ז"ז ירַאּפ ,"יינספיוא , גַאלרַאפ .(תונורכז) ןרָאי רעוועשרַאו :שטיווָאלומש .מ

 -לת ,גַאלרַאפ-ץרפ .ל .י .(רעדיל) רעױד ךָאנ טשרָאד :דנַארנעכיײא רעזייל

 .168 ז"ז .ביבא

 236 ז"ז ,זירַאפ .ןעגנולייצרעד) ןגיױוצ ענעסירעגּפָא :רעגרעב יליל

 גַאלרַאפ .(ןטָאדקענַא ןוא ןציװ ןופ גנולמַאװ ןכַאל רימָאל :יקסװָאטַאּפָא .א

 262 | ) ףאבא ?ת .םעק גתפרת תהתעש

 -רעדיו רעטריזינַאגרָא רעד) אתש ןשיצַאנ ןגעק לגנַארעג ןיא :ןיװַאר קַאשז

 424 ז"ז .ןירַאפ ,"יינספיוא , גַאלרַאפ .(ךיירקנַארפ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטש
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 ,,הרונמה, .(ליט רעטייוצ) ענלאמכָארק רעד ןופ לגניי סָאד :ןַאמלערעּפ לקנאי

 208 11 ף"הא קל

 .288 ז"ז ,ביבא-לת ,"הרונמה; .(ַאמָאר) סַאנרַאּפנַאמ ןופ סנטָאש :ןיוועלש ןימינב

 444 ז"ז .ביבא-לת ,גַאלרַאפ ץרפ .ל י .(ַאמָאר) תוחּפששמ ייוצ :רעניפ .י

 256 1 1 ,יראפ טשיי ןשדיי ןופ ןפ יש '1 ןצ .במאקלאו יא

 .96 ז"ז .זירַאּפ ,קעטַאילביב-רוטַאינימ .ןייטסש ןפיוא טנַאידעמָאק רעד :ןייש ףסוי

 -עכייצרַאפ ,תונורכז ,ןעגנולייצרעד) רעסַאװ ןפיױא שאלפ ַא :גרעבדנאז היעשי

 216 ז'ז .ביבא-לת ,"םוקפיוא  גַאלרַאפ .(עגנונ

 .340 ז"ז ,זירַאפ .(ןעייסע) ןגיא עניימ רַאפ ןטלַאטשעג :ןייטשלוש השמ

 ףאההאל .םייקשיז יט .ףעטנול יצרעד) אדנארימ ןפ קיחצ העח .העגנילק שי

 200ו|

 832 ז"ז ,ביבא-לת .(דליפסנָאקיב דרַאל) ילעַארזיד ןימַאשזדנעב :ןַאמעניצ בקעי

 320 ז"ז ,זירַאּפ .(תונורכז) סרָאפיוא ןששיצַאנ ַא ןיא דיי ַא :סַאװטיר ןושרג

 96 ז"ז .זירַאּפ ,קעטַאילביב רוטַאינימ .גרעבניצ לארשי :ןַאמלוש והילא

 (עטכישעג רעשידיי רַאפ ןלַאירעטַאמ) זירַאּפ ןיא ןדיי :רעלדנעהנרָאק לאקזחי

 7 .268 זיז ,זירַאּפ

 .144 ז"ז .ןָאדנַאל .(תונורכז) דניצַא ןוא לָאמַא :ןַאמרעקעב השמ

 ו/ 9 7 2

 (םישדח עטשרע יד זױלב םורַא טמענ .קידנעטשלופ טשיפ

 .ביבא לת ,'הרונמה; .(תונורכז) ץיוושױא ןיא רָאיטקַא ןַא :רעטומלרעּפ .ה

 222 ןז

 .256 זיז ,ירַאּפ ןתעל תעמ ענױרב יד :קענעב .ק

 ,גרעברעבליז ילתפנ :שידיי .ןָאלָאקָאס םוחנ רעטָאפ ןיימ :וװָאלָאקָאס ןַאירָאלפ

 004 זו ף"רהא לת תאלהאפקערפ 2 י

 .560 ז 'ז הירַאפ ןס לייק ךייט ןזב לשייװ השד ןופ :רעסאווחלאג ןמקק



 ןטכילַאנרושז ןוא רעניירש עשידיי ןופ ןייאראפ

 ךיירקנַארּפ ןיא
 ט בי ר אב סטייקי טא ט

 ןיא קיטעט ןענעז עכלעוו ,ןטפַאשלעזעג ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןשיוװצ

 עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד טמענרַאפ ,רוטלוק רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ךיײרקנַארפ

 ןייק קידנעיײז טשינ .עיציזָאּפ ערעדנוזַאב ץנַאג ַא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש

 ַא ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןשטנעמ-ןעּפ רע טריּפורג ,ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ

 -ַאב ,ןטסילַאנרושז ייס טניימ סָאד ,ןערנַאשז עלַא ןופ ןוא ,ןטסינומָאק יד ץוח

 ,רעטכיד ןוא ןטַארעטיל יײס ןוא ,עסערּפ רעשידיי רעגיה רעד ןיא עטקיטפעש

 .רעקירָאטסיה ןוא ןטסירטעלעב

 טכַאמעגכרוד ןייארַאפ רעד טָאה המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי 25 ךרעל יד ןיא

 קנַאד ַא רָאנ ,ןעגנולכיורטש ןוא ןטייקירעווש ינימ-ילכ ןופ ןדָאירעּפ ענעדישרַאּפ

 רע טָאה עּפורג רעניילק ַא ןופ תונשקע ןקידריוו םעד ןוא טייקנבעגעגרעביא רעד

 ןוא גנונעקרענַא ןברָאװרעד טָאה רָאנ ,דמעמ ןייז ןטלַאהעגנייא זיולב טשינ

 .טרינַאיטסעװק טשינ טנייה טרעוװ סָאװ ,תובישח

 ךיז לָאז זירַאּפ זַא ,טמיטשַאב ױזַא ןבָאה עיפַארגָאעג יד ןוא לרוג רעד

 -יטנָאק עטייו יד ןופ ןריפ עכלעוו ,ןגעוו יד ןופ טקנוּפ-ץיירק ןפיוא ןענופעג

 לארשי ןופ ןוא לארשי ןייק ,ייר רעטשרע רעד ןיא רענַאקירעמַא יד טימ ,ןטנענ

 ןבעגּפָא ןוא ןעמענּפָא ןפערטנעמַאזצ ָא-יד ייב ןוא רערָאפכרוד יד ןייז וצ

 םיבושי עשידיי ענעדישרַאפ ןופ רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש ליפ רָאי ןופ ףיול

 רעדָא ,לארשי ןייק געוו ןפיוא ּפֶא ָאד ךיז ןלעטש עכלעוו ,טלעװו רעד רעביא

 .טרָא-ןיוװו רעייז וצ קירוצ

 םינּפ-לבקמ עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןייארַאפ-רעביירש רעד טָאה

 ןבעגּפָא ןוא ןעמענּפָא ןפערטנעמַאזוצ ָא-יד ייב ןוא רערָאפכרוד יד ןייז וצ

 -רַאפ ןייא ךָאנ ןפַאש םורַא-ױזַא ןוא קיטייזנגעק ךיז ןענעקַאב ,ןסירג עקידעבעל

 ןעגנוטייצ ןוא טייל-סגנוטייצ ןשיװצ ,ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי ןשיװצ גנודניב

 -ירש רעד טָאה ױזַא .תולהק ערעדנַא ווא בושי ןשיזיוצנַארפ-שידיי םעד ןשיוצ

 -גײלעגנָא עכלעזַא זירַאּפ ןיא ןעמונעגפיוא ןרָאי עטצעל יד ןיא ןייארַאפ-רעב

 והיעשי ,יקצעשזרָאװד .מ .רד ,ןור השמ ,ןינַאצ .מ ,רעוועקצוס .א יו טסעג עט

 ןופ -- שטיװָאסַאנָאי קחצי .קַאז םהרבא ,ווָאקרוט קרַאמ ,לארשי ןופ -- לגיּפש

 ןייטשנייו .ב ,רעטּפַא .ש ,רעבעוװ ןועמש ,ןילבמעד .ב ,לעזיוו ילא ,עניטנעגרַא

 ןופ -- ערעדנַא ךָאנ ןוא רעטסנעפ .ב ,ןַאמרעדיײנש .ל .ש ,ןַאמלוש .א .רד ,ליז

 .ןָאדנָאל ןופ -- ל'ז גרעברעבליז .מ ,סילטיימ .י .רד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 ןעמיטניא ,ןטצענערגַאב רעמ ַא לָאמליײט ןגָארט טסעג טימ ןשינעגעגַאב יד

 ,גנוקילײטַאב רעייז טימ גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,רעטקַארַאכ

 ןרעטיירב ןטימ ךיז ןפערט וצ טייקכעלגעמ יד טסעג-רעביירש יד טיג ןעמ רעדָא

 וצ ןעמוק ןשטנעמ רעטרעדנוה .גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע ןַא ייב ,םלוע ןשידיי

 ענייז טימ יא ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרעוועקצוס .א טימ ןטנוװָא יד

 -געצנעלג ןטימ -- סרעדנוזַאב רָאג ןוא סעיצַאזיװָארּפמיא טימ יא ,ןטַארעפער
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 סָאװ ,םלוע ןקיזיר םעד טנָאמרעד ןעמ .רעדיל ענעגייא ענייז ןריטיצער ןקיד

 ןטשרע םעד ןרעה וצ ידכ ?ןרעדָאמ, לעטָאה ןופ לַאז ןסיורג םעד טלופעגנָא טָאה

 ןיק טכַארבעג טָאה סע סָאװ ,המחלמ רעקיגָאט-סקעז רעד ןופ סורג ןטקעריד

 -צעל ןייז ךיוא :"סעיינ עטצעל, יד ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעד ,ןינַאצ .מ זירַאּפ
 .םלוע ןכײרלָאצ ַא ןגיוצעגוצ טָאה זירַאּפ ןיא טירטסױרַא רעט

 -רעביירש ןיא ןסעומש-תבש יד ןבָאה ןפערטנעמַאזוצ ןופ םרָאפ ערעדנַא ןַא

 -ַאיציניא רעייז ךרוד ןרָאװעג טריפעג רָאי 12 ןופ ךשמ ןיא ןענעז סָאװ ,בולק

 יד .רעשטוק רעב -- ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןקידרעירפ םעד .,רָאט

 ןעיירטעג ןוא ןליבַאטס ַא טימ ?עיצוטיטסניא; ןַא ןרָאװשג ןענעז ןסעומש-תבש

 ןעמוק וצ רעוט ןוא רעביירש יד רַאפ טייקכעלגעמ ַא טימ ןוא םלוע-רעכוזַאב

 .ןעגנוניימ ןופ שיוטסיוא ןַא טימ ,טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ַא ןיא םלוע ָא-םעד טימ

 -רעד יד ןרעייפ סָאד טרעהעג ןייארַאפ ןופ ןבַאגפיוא עקידרקיע יד וצ

 ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא רבחמ ןדעי רַאפ ןוא רעכיב עשידיי עיינ ןופ גנונייש

 יד ןבירשעגרעטנוא טָאה רע ןכלעװ תעב ,טנװֶַא רעכעלטנפע רעקירעהעג ַא

 ךיוא ןענעז ןייארַאפ ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא .ןרַאילּפמעזקע עטײרּפשרַאפ

 -עמ ןוא םינקסע עטנַאקַאב ײב ןפערטנעמַאװצ ערעמיטניא ייר ַא ןעמוקעגרָאפ

 -נוברַאפ ,תואצוה יד ןופ ןלײט עסיורג ןקעד וצ טביולרעד טָאה סָאד ;ןטַאנעצ

 .ךוב סָאד ןבעגסױרַא ןטימ ענעד

 טנדרָאעגנייא ןטנװֶא עכלעזַא ןייארַאפ רעד טָאה ןרָאי ענעפָאלרַאפ יד ןיא

 ,שטיוורָאב לאכימ .רד ,רעשטוק רעב .,ןייש ףסוי ,םַאר החונמ :רעביירש יד רַאפ

 ,שטינַאמ .י ,ןַאמ לדנעמ ,ןַאמענעל .ל ,ןיווטיל .מ ,רעטלַאה לרעּפ ,טַאלבדלָאג .א

 .קענעב .ק ןוא רעשטוק רעב ,עּפָאק הקבר

 ןייז ןריזילַאער וצ ןביוהעגנָא ןייארַאפ-רעביירש רעד טָאה רָאי ןטצעל ןיא
 -ןעּפ עשידיי יד ףיוא ךיוא טעטיוויטקַא ןייז ןרעטיירבוצסיוא ןַאלּפ ןזעיציבמַא
 -ענרעטנוא עסיורג ייוצ עטשרע יד .שיזיוצנַארפ ןיא ןביירש עכלעוו ,ןשטנעמ
 סָאד .גלָאפרעד ןוא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה ןימ םעיינ םעד ןופ ןעגנומ
 עלַא ןופ, ךוב ריא ןופ ןעניישרעד םוצ ,ָארלַאמ ַארַאלק טימ טנװָא ןַא ןעוועג זיא
 רעיײנ רעד וצ ,רעברעּפס סענַאמ דובכל -- טנװֶָא רעטייווצ ַא ןוא ,"טלעוו ןקע
 ַא ןעוועג זיא'ס ."ןַאעקֶא ןיא רערט ַא יװ ןוא; :ךוב טמירַאב ןייז ןופ עגַאלפיוא

 .ָאװינ ןכיוה סרעדנוזַאב ַא ןופ גנומענרעטנוא עשירַארעטיל

 ,טנווֶא רעשיזיוצנַארפ-שידיי רעד טַאהעג ךיוא טָאה גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא

 םולב ןָאעל ןופ גָאטנריױבעג ןט-100 םוצ טנדרָאעגנייא טָאה ןייארַאפ רעד ןכלעוו

 ןוז רעד יו ןטייקכעלנעזרעּפ עכלעזַא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה סע ןכלעװ ןיא ןוא

 רעטסינימ-סטעברַא רענעזעוועג רעד ,רעיימ לעינַאד ןוא ,רעבָאר ,םולב ןָאעל ןופ

 .טכער-ןשטנעמ רַאפ עגיל רעד ןופ טנעדיזערּפ רעקיטציא ןוא

 ןעמָאנ ןפיוא עימערּפ-רוטַארעטיל ַא טריטסיזקע ןייארַאפ-רעביירש םייב

 יד :ןייארַאפ-רעביירש ןופ ,גירק ןכָאנ ,טנעדיזערּפ ןטשרע ,רענלימ ףסוי ןופ

 ןיא ,זירַאּפ ןיא טײלסדנַאל רעמלעכ יד ןופ דנַאברַאפ רעד ןפַאשעג טָאה עימערּפ

 -עז עימערּפ-רענלימ רעד טימ .ךעלרעי (רַאלָאד 400) .רפ 2000 ןופ ךיוה רעד

 ןַאמ .מ ,שטיװעקנַאמָאד .ל :רעביירש יד טנכייצעגסיוא ןרָאװעג טציא זיב ןענ

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז עטרימערּפ יד דובכל .רעשטוק .ב ןוא ןַאמענעל .ל ,יכלמ דוד

 .ןטנװֶא עשירַארעטיל עכעלרעייפ
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 רעדליב-ָאטַאפ ןיא -- ןעגנונָאמרעד ...ןויכרַא רעזנוא ןופ

 רוטלוק רעשידיי רעטעדרַאמרעד, רעד ןופ קנעדנַא םוצ עיצַאטסעפינַאמ-רוכזי יד

 -נערבמוא ןכַאנ טײצרַאי רעט-20 רעד וצ טנדרַאעגנייא ,"דנַאברַאפ-ןטעיווָאס ןיא

 -- םוטנדיי ןשיזױצנַארפ ןופ טַאר נַאטנעזערפער םעד ךרוד - -רעביירש יד ןעג

 רעד .ןטסילַאנרושז א רעביירש עששידיי ןופ ןייארַאפ ןטימ ןעמַאװצ -- "ףירק,

 ."ַאװַאג, לַאז רעזירַאּפ ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא טנווא

 םארצ שה ויר הטש 5 ,ןאמ ?דנעמ .סקניל ןופ - ןעמ טשעז םוידיזערפ ןיא

 עקליװ .יאמיו השיפ ןעקג .ןצמענעל .2 ,(ףירקק ןופ טנעדיזערפ) געטס ידא

 עו שי טטפאהפועטשא יז םפ קרעװ יד טריטיצער טָאה עכקעוו קינעשטעפ

 עה וצואהד ףַױא שיו" ןופ ןירעצעזרהעפיא יד) ןאמרעבליד קינאמ ןיא

 .לַאז יא םלוע רעד :.ןטנוא
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 ןדיי יד תבוטל סעיצקַא עטערקנָאק ייר ַא ןיא ךיז טקילײטַאב ןייארַאפ רעד
 עיצקַא ערעדנוזַאב ַא ןעמונעגרעטנוא ךיוא טָאה ןוא דנַאברַאפ-ןטעיװַָאס ןיא
 ןייארַאפ ןופ גנודנעו רעד ףיוא .ןשיקרַאמ ץרּפ ןופ ןוז ןוא הנמלא רעד רַאּפ
 רעד ןופ דילגטימ ,רעביירש רעשיזיוצנַארפ רעטסוװַאב רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה
 -רעביא טָאה שיקרַאמ רתסא רעכיב סנעמעװ ,ונַאל ןַאמרַא ,עימעדַאקַא-רוקנָאג
 ןיא ס'שיקרַאמ יד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ונַאל ןַאמרַא .שיסור ןיא טצעזעג
 ברע .וועינשזערב דינָאעל וצ ןוא זירַאּפ ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשיטעיווָאס םוצ ווירב
 -עמ ןלעיצעּפס ַא טקישעג ןייארַאּפ רעד טָאה זירַאּפ ןייק ןעמּוקנָא סוועינשזערב
 ןרינעוװרעטניא וצ םיא קידנטעב .טנעדיזערּפ-הכולמ ןשיזיוצנַארפ םוצ םודנַארָאמ
 חוכמ יײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיטעיווָאס רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג םייב
 יד .טעָאּפ ןשידיי ןטעדרַאמרעד ןופ ןוז ןוא הנמלא רעד רַאפ סעזיװ-רָאפסױרַא
 ןקיזָאד ןופ ןגוצסיא טכעלטנפערַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ עשיזיוצנַארּפ עטסערג
 .םודנַארָאמעמ

 שיק אש רהתשש שה ףערשנששאשצ רשח

 רראפש הא יח ןעמוקאפ טא י"ח י"ה ששחפאנ .ע האפ ןיא ךוחא= ןששנע היא תתשה

 ףסוי ,ַאלַאקסַאשט ןתנ ברה :סקניל ןופ -= םוידיזערפ ןיא .עווקסָאמ ןופ עזיװ

 .ךירדירפ המלש .שיקרַאמ רתסא ,ַאמענעל .ל ,ייש

 ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה סע ןעוו ,עיצקַאפסיטַאס יד ןעוועג רעבירעד זיא סיורג

 וצ ןוא ןרָאטקַאפ עשידיי טשינ ןוא עשידיי ייר ַא ךרוד טריפעג ,עיצקַא יד זַא

 -עג טניורקעג זיא ,טנַאה ַא טגיילעגוצ ,טגָאזעג יװ ,טָאה ןייארַאפ רעד רעכלעוו

 -סױרַא יד ןעמוקַאב ךעלדנע ןבָאה שיקרַאמ דוד ןוא רתסא :גלָאפרעד טימ ןרָאװ

 ,זירַאּפ ןיא ךוזַאב ןטשרע םעד טכַאמעג טָאה שיקרַאמ רתסא רָאנ יוװ .סעזיוו-רָאּפ

 .ןעוועג זיא'ס -- ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי יד טימ ןפָארטעג ךיז יז טָאה

 שינעגעגַאב יד ןוא -- ! שיד" ןיא ריא טימ ףערטנעמַאזוצ רעקיצנייא רעד ,בגא

 .טייקטרירעג רעקרַאטש ןופ ערעפסָאמטַא ןַא ןיא ךרודַא זיא

== 

 עשידיי ןופ דנַאברַאפ-טלעוו םעד ןפַאש וצ ןרָאװעג טרינַאלּפ זיא סע רָאנ יו

 -רָאפ ענעעזעגנָא ןוא וויטיזָאּפ ןפורעגּפָא ךיז ןייארַאפ רעד טָאה ןטסילַאנרושז

 -טלעוו ןטשרע ןיא ייס טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןבָאה ןייארַאפ ןופ ןטפַאשרעיײטש

 יד ץוח ַא .1972 רָאי ןופ ףערטנעמַאװצ-טלעוװ םעד ןיא ייס ןוא רָאפנעמַאזוצ

 -נעזערּפער וצ גַארטפױא םעד ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ-סגנוטלַאוװרַאפ

 רעדילגטימ ערעדנַא ךָאנ ןרָאפעג ןעגנוטַארַאב יד וצ ןענעז ,ןייארַאפ םעד ןריט

 .רעגניפדלָאג .ה ,ןטרַאגנייו .י ,םולבנעזָאר .רי ,גרעברעבליז .נ יװ ,ןייארַאפ ןופ
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 ַא ןגָארטוצנײרַא עבַאגפיוא סלַא טַאהעג טָאה ןייארַאפ ןופ עיצַאגעלעד יד

 ,דנַאברַאפ-טלעוו ןופ טעטיװיטקַא רעקידרעטייוו רעד וצ עגונב ןגַאלשרָאפ ייר

 :ונייהד ןוא

 ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא רעד טימ ןטערטסױרַא לָאז דנַאברַאפ-טלעו רעד 1

 -ַאב ןייז לָאז סָאװ ,ןצנַאטסניא טלעוו עשידיי ךרוד טציטשעג ,דנָאפ-טלעוו

 ַא :טלעװ רעד רעביא טייל-סגנוטייצ עשידיי יד ןציטש וצ ףיוא טמיטש

 -כעלגעמ יד ןבָאה ןטסילַאנרושז עשידיי ןלָאז גנוציטשרעטנוא ַאזַא קנַאד

 -רעכיזרַאפ ַא קידנבָאה ;טייצ רעקיטכיר רעד ןיא רוטירעמע ןעמענ וצ טייק

 יד) תוחוכ ערעיײז טיול ןטעברַא וצ ןצעזטרָאפ ןענָאק ייז ןלעו רעטלע עט

 יד תעב טרעטיירבעגסיוא ןרָאװעג ,טסוװַאב יוװ ,זיא וויטַאיציניא עקיזָאד

 ןטנַאקַאב םעד ןעמונעגנָא טָאה רעכלעוו ףערטנעמַאזוצ ןופ ןעגנולדנַאהרַאפ

 :(עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ דנָאפ-טלעוו ַא ןפַאש וצ סולשַאב

 עלַא יב עסערּפ עשידיי יד ןריטנעזערּפער ףרַאד דנַאברַאפ-טלעו רעד 2

 ןייז וצ ןעימַאב ךיז ןוא ןזעוו-עסערּפ ןופ ןצנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא

 ;ןצנַאטסניא ענייז ןיא ןטערטרַאפ

 ןשינעעשעג ײלרעלַא ףיוא ךעלטנפע ןריגַאער ףרַאד דנַאברַאפ-טלעוו רעד .2

 -טלעוו ןפיוא ,עסערּפ יד עגונ טקעריד ןענעז סָאװ ,ןעגנוניישרעד ןוא

 ; בַאטשסָאמ

 ןופ םעטסיס םעד ןלעטשנגעקַא ךיז לעיּפיצנירּפ ףרַאד דנַאברַאפ-טלעו רעד 4
 -וקַאב םירבחמ יד עכלעוו רַאפ .ןעלקיטרַא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןקורד

 דנַאברַאפ-טלעװ רעד ףרַאד שיגרענע סרעדנוזַאב .רַארָאנָאה ןייק טשינ ןעמ

 ןעניוו עכלעוו ,ןטסילַאנרושז ןופ ןעלקיטרַא ןקורדרעביא סָאד ןפמעקַאב

 יז ןלָאצַאב ןָא ןוא שינעביולרעד ןוא ןסיוו רעייז ןָא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא

 .רַארָאנָאה

 -יירש עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ ןגַאלשרָאפ יד ןענעז טייצ ןיא לגנַאמ בילוצ

 יז רָאנ ,ףערטנעמַאװצ םייב טלדנַאהַאב רעכעלריפסיוא ןרָאװעג טשינ רעב

 טייקיטעט רעד רַאפ ןטַאלוטסָאּפ סלַא ןרעװ טכַארטַאב ןפרַאד ןוא לעוטקַא ןביילב

 .דנַאברַאפ-טלעוו ןופ

 ּצ

 -טניירּפטסַאג רעד ןופ ןסָאנעג ןייארַאפ רעד טָאה ןרָאי עלַא יד ןופ ףיול ןיא

 ןבָאה עכלעוו ,"ןטנַאקירבַאפ-ָאקירט עשידיי יד ןופ לקרעצ, םעד דצמ טייקכעל

 םעד ךיוא ןוא ,ןסעומש-תבש יד ןריפ וצ טייקכעלגעמ יד ןייארַאפ םעד ןבעגעג
 ךעלדנע טָאה ןייארַאפ רעד ןעוו .לַאקָאל רעייז ןיא ,ןייארַאפ ןופ טַאירַאטערקעס

 -לעזעג עשידיי ןופ עיצַארעדעפ רעד ןיא לַאקָאל ןעמעװקַאב רעמ ַא ןעמוקַאב

 ןעמערַאװ ַא זיירק-רעקירטש םעד טקירדעגסיוא גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ,ןטפַאש

 .קנאד

:4 

 ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ גנוטלַאוװרַאפ יד

 .ּפ ,שטיוורָאב .מ .רד :'ב 'א ןטױל ,לעטשנעמַאזוצ ןקידנעגלָאפ טָאה ךיירקנַארפ

 קינרוקס .א ,(רעריסַאק) יקסװָאקַאמ .ל ,(רעציזרָאפ) ןַאמענעל .ל .ןַאמרעטוג

 .ןייש .י ,רעגנילק .ש ,רעשטוק .ב ,ךירדירפ .ש ,(רַאטערקעס)
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 :ט לא הניא

 5פ- 6 רופן ראט

 שעטיװעקנַאמָאד .ל

 7 -- 5 רוטַארעטיל ןוא תודיסח

 רעברעּפס סענַאמ

 16 -- 6 תונורכז לטעלב ַא

 ןַאמ לדנעמ

 27 - 9 רוד ןסיורג ַא ןופ רענייא

 ןײיטשלוש השמ
 40 -- 48 רעכיל

 ןירהפל ם

 49 -- 62 ןפיוה-רעטייש ןוא עירק ןשיװצ

 שטַאגופ קחצי

 65 -- 1 גָאלַאיד וצ חוכיוו ןופ

 םילט"מ רקע' וי

 72 = 2 רָאלקלָאפ רעשידיי רעד ןוא יקסינַא

 ןאמדלַאװ .מ

 84 -- 3 : העדיל

 ןאמענעל .ל

 94 -- 2 סדלישטָאר יד ייב טכענ ןוא געט

 193 01 רשקאװ א,

 שטיוװוַאר רטַאפ

 104 -- 6 ןייז םענופ קאלשרעטנוא ןרעטניה

 ץנארקנעמרקפ ף תח

 107 -- 2 ןגוצציירק עטשרע יד ןוא ןדיי עשיזיוצנַארּפ יד

 טאש עא 1

 124 -- 32 גנונָאמרעד עלעוטקַא ןוא עקיטומ ַא
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 ןעטיוװרַאב .מ .רד
 134 -- 0 וירק ןופ ךורבסיוא םעד ברע -- עּפָאריײא ךרוד

 םַאר החונמ

 151 == 6 הענייטש

 םקופ 2 רחד

 157 == 3 "איבנ; ןשיאיבצ-יתבש ןגעוו טכירַאב רעשידנעלָאה

 עּפַאק הקבר

 164 -- 7 רעריק

 ןיש ףסוי

 168 -- 3 טסנוק סלַאגַאש ןופ טלעוװ-רעביוצ רעד ןיא

 14 ?ו ןצמשנעצ ףקעי רד

 ףעקולק ש

 175 -- 0 ךיירקנַארּפ ןיא ןדיי ןופ בצמ רעלערוטלוק-זעיגילער

 קינרוקס .א

 181 -- 3 "ןלַאטיּפַאק עשידיי, ןוא סערָאשז .שז ,טרָאּפָאּפַאר .ש

 ?עקנערפ-ןיוורַאב

 194 -- 0 זירַאּפ ןיא רעלטסניק עשידיי

 רעטלַאה לרעפ

 221 -= 5 רעדיל

 26 21 רשלירעפה

 טדימשדלַאג .ש

 227 -- 1 רעבמעווָאנ רעט-2 רעד

 עתעיהעשש 7 ו

 2232 -- 0 גרובסנעגער ןיא טכַאנ ַא

 קַאיַאר לאכימ

 2411 - 44 קעטָאילביב-ןושַארטס יד

 קאיאה שא
 248 -- 2 ןירעביירש עשילגנע יד -- טָאילע שזרָאשז

 ץקעשװאק 5 רד

 252 -- 4 םייס ןשירעבעגצעזעג ןיא םיובנירג קחצי

 הענפ 7

 275 -- 1 טשינ לייצרעד

 282 שן רשנ7יש ףסו

 ןאמרעטוג 9

 282 -- 6 ַאטוקרָאװ רעגַאל ןופ ןעגנונעכייצרַאפ
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 ןַאמסיז עינאט

 רעדיל

 27 ךענלימ ףסוי

 ןַײטשדלַאג ' -י

 עשרַאװ ןיא ןדַאקירַאב יד ףיוא ןדיי

 ןַאמרעבוה .א

 רפסה םע ןופ רעדניק

 לעדנַאמ א

 שיזיוצנַארפ ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 טַאלבנעזַאר .מ
 הדסמ ןוא הנבי

 עּפַאק הקבר

 יקסווָאדַאלַאמ עידַאק

 ַארַאטס תידוהי

 רוטַארעטיל עשינַאקירעמַא-שידיי

 רעלדנעהנרַאק .חי

 ןטַאנעצעמ ןוא רעלטסניק עשידיי

 ?ד דראנרעפ -

 געוו םעיינ ַא ףיוא

 ַאקווַאלוב .ה

 ךיירקנַארפ ןיא בושי ןשידיי ןופ םינּפ עיינ סָאד

 שטינַאמ י

 קירוצ

 קענעב .ק

 "רעשזרעב ילָאפ, ןופ ןסילוק יד רעטניה

 ןַאלּפַאק .מ
 ײגוּפַאּפ רעד

 1961772 עּפָאריײא-ברעמ ןיא שידיי ףיוא עיצקודָארּפ-רעכיב

 ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ

 (טכירַאב-סטייקיטעט) ךיירקנַארפ
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 :השקטשטײק יד ךרוד טריפעגסױא ,רעבײרש ןופ ןטערטרַאפ

 (292 ,167 ז"ז) ןעב

 (226 ,225 ז"ו) יװעלרעב ה

 (93 יז) יקסנירבָאד .י

 (225 'ז) רעטלַאה קערַאמ

 (106 'ז) יקסנישוט דוד

 (103 'ז) סעלָאװכ לאפר

 (114 ,172 133 2102 ז') רענרעבליפ מ

 (82 'ז) ַאקסוװָאנַאצַאּפ .פ

 (281 'ז) קינלָאק .א

 (389 ,63 ז"ז) ץַאק ענַאמ

 (15 'ז) קעשטיבוק

 (323 'ז) יקצינדור קערַאינ

 (156 'ז) רעטערש .ז

 .א .א רעטלעז קַאשז ןופ רעדליב-ָאטָאּפ
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